กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาและเกษตรกรไทย และเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ

Double A Better Tomorrow ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา
ดับ๊ เบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 5
ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ภายใต้โครงการ Double A Better
Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวนา
ไทยได้เดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรูภ้ าษา และวัฒนธรรม ณ มณฑล
กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่
19 มีนาคม-7 พฤษภาคม 2559 โดยคัดเลือกจากการประกวดเรียง
ความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่อาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นความร่วมมือ
กับ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิด�ำเนินชาญวนิชย์ ใน
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ของเยาวชนไทย ให้มที กั ษะภาษา
ต่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา
กิจกรรม “A to a : Kids to the Dream ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ”
หนึ่งในโครงการ “Double A Better Tomorrow ปลูกฝันปลูก
ปัญญา” ได้พาน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
และโรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา มาพบกับผูท้ ปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จในอาชีพทีห่ ลากหลายกว่า 10 อาชีพ ทีอ่ าสามาร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากพี่ “A” ใหญ่สู่น้อง “a” เล็ก เพื่อเปิดโลกทัศน์
ให้นอ้ ง ๆ ได้เรียนรู้ ค้นหาและเติมเต็มแรงบันดาลใจสูอ่ าชีพในฝันของ
ตน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ด�ำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการ
เรียนรู้ สู่ความส�ำเร็จระดับโลก

Double A Logistics Academy
เป็ น ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ในการ
สนับสนุนจัดตั้ง “Double A Logistics Academy” ศูนย์เรียนรู้
การปฏิบัติการจริงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการ
ทั้งระบบ โดยส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่อ
และห้องปฏิบัติการขาย (POS) เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบวิชาชีพ
คุณภาพ ยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนของประชาคมอาเซี ย น และส่ ง เสริ ม โอกาสในการพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านไอทีหรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
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ลองของ สร้างสะพานกระดาษ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันสร้างสะพานกระดาษของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในงาน
ลองของ ครั้งที่ 7 ที่มีนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันทักษะเชิง
วิชาการโครงสร้างรับน�้ำหนักจากกระดาษ เพื่อฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงานเป็นทีม

ด้านสิ่งแวดล้อม
แคมเปญ One Dream One Tree
เป็นแคมเปญความร่วมมือในระดับภูมิภาค มี 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่
สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ
อาทิ ศูนย์บริหารจัดการความยัง่ ยืน ศศินทร์ (SCSM) ประเทศไทย, Seoul
Federation of Environmental Movement ประเทศเกาหลีใต้,
Malaysian Nature Society(MNS) ประเทศมาเลเซี ย ,
The Singapore Environment Council (SEC) ประเทศสิงคโปร์
และProgramme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนระดับโลก
ในฐานะที่ปรึกษาแคมเปญ เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความ
ส�ำคัญของบทบาทในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคสามารถร่วมแคมเปญได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนรีมกระดาษดั๊บเบิ้ล
เอ ที่คุณใช้ ผ่าน แอพพลิเคชั่น 1dream1tree เพื่อบริจาคต้นกระดาษให้ชาวนาหรือเกษตรกรปลูกบนคันนาในพื้นที่จริงในจังหวัดต่าง ๆ
ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมที่ยั่งยืนจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา พื้นที่ว่างเปล่า
ที่เกษตรกรไม่เคยใช้ประโยชน์ ซึ่งผลจากความร่วมมือทั้ง 4 ประเทศ สามารถส่งมอบต้นกระดาษให้ชาวไทยไปปลูกได้ทั้งสิ้น 211,417 ต้น
เท่ากับช่วยลดโลกร้อนได้ 12,685 ตัน

สนับสนุนมู ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและร่วม
มอบทุนการศึกษาบุ ตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานพื้นที่ป่า
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดให้
กับบุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ รวมทัง้ สนับสนุนการด�ำเนิน
งานของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนสิริวัณวรี 3 จ.ฉะเชิงเทรา
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รณรงค์ร่วมปิ ดไฟลดโลกร้อน Earth Hour
เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟลดโลกร้อนกับโครงการ Earth Hour
2016 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30
น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก รวมทั้งส�ำนักงานและเครือ
ข่ายดับ๊ เบิล้ เอ ทัว่ โลกและชุมชนโดยรอบก็ได้รว่ มปิดไฟทีไ่ ม่จำ� เป็น
เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้รณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานในองค์กรรูค้ ณ
ุ ค่าของทรัพยากรและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

งานเสวนา “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม”
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ
เข้าร่วมเสวนาในงาน “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การ
ปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร” ขององค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศได้เกิด
ความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริม
สร้างให้ผบู้ ริโภคได้คำ� นึงถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ผ่านการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและชุมชน

Double A Save Water

เปิ ดตัวโครงการหมู ่บ้านต้นกระดาษ

ร่วมผนึกก�ำลังสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนกว่า 10 องค์กร ในแคมเปญ “แบ่งน�้ำใช้ ปันน�ำ้ ใจ สู้ภัยแล้ง”
เพื่อช่วยกันกระตุ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนมีส่วนร่วมลด
การใช้นำ�้ ให้ได้ 30% เพื่อให้ประเทศไทยมีน�้ำใช้พอเพียงในฤดูแล้ง
ที่แล้งจัดในปีพ.ศ.2559 โดยดั๊บเบิ้ล เอ ได้เพิ่มมาตรการลดการใช้
น�้ำ และได้ร่วมรณรงค์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
การประหยัดทรัพยากรน�้ำ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษในชุมชนอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 มีหมู่บ้านในหลายจังหวัดเข้าร่วมแล้วทั้ง
สิ้น 843 หมู่บ้าน และล่าสุดในปีพ.ศ.2559 ได้มอบต้นกระดาษ
ให้กับชาวบ้านต�ำบลโนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านต้นกระดาษ จ�ำนวน 77,000 ต้น เพื่อน�ำไปปลูกบนคันนา
หรือพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรและชุมชน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนโดยรวมกว่า
21,000,000 บาท
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กิจกรรม “ดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสา พี่เพื่อน้อง”
พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสากว่า 100 คน ร่วมท�ำประโยชน์ช่วย
เหลือชุมชน และโรงเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี ไม่วา่ จะเป็น การ
รณรงค์ประหยัดน�ำ้ ในวิกฤติภัยแล้ง กิจกรรมทาสีโรงอาหารและท�ำ
เก้าอีม้ า้ นัง่ ให้นกั เรียน นับเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

กิจกรรมดับ๊ เบิ้ล เอ เปิ ดบ้าน
เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาค
รัฐหรือเอกชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้
เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการบรรยายและสื่อ
ภาพยนตร์ 4 มิติ และเข้าใจโมเดล “กระดาษจากคันนา” ทีช่ ว่ ยสร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกรจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพืน้ ที่
ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิด “ของเสีย ไม่ให้เสียของ”
โดยการน�ำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ เปลือก
ไม้ เศษไม้ น�้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใน
ปีพ.ศ.2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน

กิจกรรม “กระดาษสร้างจินตนาการ
เป็นกิจกรรมที่พี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา เล่านิทานจากกระดาษและ
เศษวัสดุทเี่ หลือใช้นำ� มาสร้างเป็นตัวละคร ให้กบั เยาวชนในโรงเรียน
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาความคิด
พร้อมทั้งให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และรู้จักคุณค่าการน�ำของ
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจัดเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีพ.ศ.
2559 จัดเป็นครั้งที่ 16

กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
เป็นกิจกรรมที่พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา มาร่วมท�ำบุญในวัน
เกิดด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ พร้อมมอบสมุด
และอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
และปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมสันทนาการ ตอบค�ำถามชิงรางวัล สร้างความประทับใจได้
ทั้งความสนุกและอิ่มท้อง ส�ำหรับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ดั๊บเบิ้ล
เอ ได้ดำ� เนินมาต่อเนือ่ งประจ�ำทุกปีตงั้ แต่ปพี .ศ.2539 โดยในปีพ.ศ.
2559 จัดเป็นครั้งที่ 96
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โครงการ “อบรมนักสู้ภัย Fire Fighting ครัง้ ที่ 2”
จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินในชีวติ
ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและฝึก
ปฏิบตั จิ ริงในการใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงให้กบั นักเรียนระดับชัน้ ประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่
จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของบริษทั 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค
จ�ำกัด เป็นวิทยากร นอกจากนีด้ บั๊ เบิล้ เอ ยังมีแผนงานการอบรมให้
กับประชาชนในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
ชุมชนอีกด้วย

๙ กิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อ
นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงขึน้ ครองราชย์ พระองค์ทรงอุทศิ พระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพือ่ พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนือ่ ง จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลกว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ ที่ รงงานหนัก
ที่สุดในโลก และทรงเป็นครูของแผ่นดินโดยแท้จริง เพราะทุก ๆ ค�ำสอนของพระองค์ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทย
ทั้งชาติ ให้สามารถน�ำไปปฎิบัติ และน�ำไปเป็นแนวทาง เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานได้
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ดั๊บเบิ้ล เอ และเหล่าพนักงานร่วมระดมจิตอาสากว่า 500 คน จัดท�ำโครงการ ๙ กิจกรรม
ท�ำดีเพื่อพ่อ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่
9 จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกพื้นที่ จึงท�ำให้เกิดกิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อจ�ำนวนมากถึง 33 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมได้คิดและคัด
เลือกกิจกรรมที่ค�ำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ดับ๊ เบิ้ล เอ จิตอาสา ท�ำยางยืดเพื่อสุขภาพให้ชุมชน
ร่วมแรงใจจัดท�ำยางยืดสุขภาพ จ�ำนวน 250 ชุด มอบให้กับผู้สูง
อายุ ผู้ป่วย และประชาชนในชุมชน ณ โรงพยาบาลบางปะกง โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางวัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการออกก�ำลัง
กาย ฟื้นฟูและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง

อาสาพัฒนาห้องสมุ ด
มอบหนังสือเสริมความรู้ และชัน้ หนังสือให้หอ้ งสมุดในโรงเรียนต่างๆ
ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี รวม 5 แห่ง
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อาสาสอนน้อง
พี่ดั๊บเบิ้ล เอ ที่เป็นพนักงานต่างชาติช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับ
น้องๆ

ปรับปรุงโรงอาหาร ซ่อมแซมโต๊ะทานข้าว

อาสาพัฒนาโรงเรียน
ปรับปรุงสถานศึกษารวม 10 แห่ง อาทิ การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์,
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน, ทาสีสนามเด็กเล่น รั้วโรงเรียน
ทางเดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นต้น

จัดท�ำชั้นวางรองเท้าให้กับนักเรียน

ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน

ทาสีโดยรอบโรงเรียน อาทิ สนามเด็กเล่น รั้วโรงเรียน ทางเดิน
อาคารเรียน เป็นต้น

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม

มอบกระดาษและร่มให้กบั กองอ�ำนวยการ และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งได้แจกพัดและทิชชู เพื่อบริการ
ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

รางวัลที่ได้รับ
Green Meeting Plus
รับใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว Green Meeting Plus
จากองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย ในฐานะองค์กรธุรกิจทีด่ ำ� เนินการตามหลักการ Green Meetings
และได้สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรคู่ค้า น�ำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็น
รูปธรรม

รางวั ล สถานประกอบการกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ระดับประเทศ
ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม
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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2559 บริษทั ได้ปรับกลยุทธด้านการบริหารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการสร้างก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ทัง้ การแบ่งตลาด
เพื่อเพิ่มยอดขายกระดาษแบรนด์ดั๊บเบิ้ลเอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ� ก�ำไรสูง และบริหารต้นทุนรวมให้ลดลง ท�ำให้สามารถเพิ่มก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานหลักจากปีก่อนได้อย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยผลประกอบการปี 2559 มีรายได้จากการขายรวม 25,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 2,851 ล้านบาท จากยอดขายกระดาษแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ และชิ้นไม้สับเป็นส่วนใหญ่
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในอนาคต บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต เพื่อลดต้นทุนลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ กับคูแ่ ข่งรายอืน่ เพือ่ สร้างโอกาสในการ
ปรับราคาให้สะท้อนถึงกระดาษที่มีคุณภาพสูง โดยมีเป้าหมายที่สำ� คัญคือการเป็นกระดาษคุณภาพที่ครองใจผู้บริโภคและรักษาความเป็น
ผู้น�ำตลาดกระดาษส�ำนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินโครงการ “1Dream1Tree”
เป็นแคมเปญความร่วมมือในระดับภูมิภาค มี 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้เห็น
ความส�ำคัญของบทบาทผู้บริโภคในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสกน QR Code บนรีมกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ส่งต่อต้นกระดาษให้
กับชาวนาไทยน�ำไปปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่า เป็นวัตถุดิบหมุนเวียนที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับชาวนา รวมทั้ง
ได้ด�ำเนินโครงการ “Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา
ที่ดี สร้างสังคมการเรียนรู้ อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่อนาคตที่ดี และบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึง
ปี 2559
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา ลูกค้าที่สนับสนุนสินค้า บริษัทคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดี ธนาคารและ
สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สมาชิกในสังคมและชุมชนที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

									

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
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ประธานกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นายกิตติ

ด�ำเนินชาญวนิชย์

2. ดร.สมชัย

ฤชุพันธุ์

3. นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ต�ำแหน่ง
ประธานผู้ก่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. ดร.วีรพงษ์

รามางกูร

กรรมการ

6. นายประชา

จารุตระกูลชัย

กรรมการ

7. นางพิศมัย

ศุภนันตฤกษ์

กรรมการ

8. นายเสรี

จินตนเสรี

กรรมการ

9. นายโยธิน

ด�ำเนินชาญวนิชย์

กรรมการ

10. นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

กรรมการ
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2557

2558

2559

รายได้จากการขาย

22,963

23,370

25,846

รายได้รวม

24,057

24,979

26,335

ก�ำไรขั้นต้น

3,963

3,431

4,994

EBITDA

2,944

2,496

1,333

-557

-970

-2,090

สินทรัพย์รวม

45,170

43,109

42,692

หนี้สินรวม

28,086

26,967

25,340

ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,084

16,142

17,352

อัตราส่วนก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

-2.32%

-3.88%

-7.94%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

-1.24%

-2.20%

-4.87%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

-3.26%

-5.84%

-12.48%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.64

1.67

1.46

อัตราความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

0.84

0.82

3.68

งบก�ำไรขาดทุน

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบดุล

อัตราส่วนทางการเงิน
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สินทรัพย์รวม

28,500

28,086

28,000
27,500

26,967

27,000

หนี้สินรวม

26,500
26,000

25,340

25,500
25,000
24,500
24,000
23,500
2557

2558

2559

2557

2558

2559

2,000
1,500
1,000
500

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

0
-500
-1,000
-1,500

-557
-970

-2,000
-2,500

-2,090
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1. นโยบายการประกอบธุรกิจ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระดาษและเยือ่ กระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
มีการเพิม่ ทุนอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด เพือ่ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนรวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,029.86 ล้านบาท และมีทนุ ทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,053.69 ล้านบาท
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2557 จ�ำนวน 507,435 ตันต่อปี ในปี 2558
จ�ำนวน 507,700 ตันต่อปี และในปี 2559 จ�ำนวน 529,638 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตรวมใน
ปี 2557 จ�ำนวน 748,445 ตันต่อปี ในปี 2558 จ�ำนวน 765,445 ตันต่อปี และในปี 2559 จ�ำนวน 773,142 ตันต่อปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งในส่วนของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
งานของธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายหินปูนสังเคราะห์ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปูนขาว ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
คลอรีนไดออกไซด์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้
และกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ

กลุม่ บริษทั ฯ มีการปรับเปลีย่ นนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมกระดาษ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยมีแผนที่จะขยายขนาดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและส่งผล
ให้ต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์
“กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ” ให้แสดงถึงกระดาษที่มีคณ
ุ ภาพสูง รวมถึง พยายามสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าในตลาดระดับบน (Hi-End
Segment) นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหนือกว่าผูป้ ระกอบการรายอืน่ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยก�ำหนดแนวทางให้ภายในกลุม่ บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ เพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจ
หลักเป็นส�ำคัญ เช่น ธุรกิจผลิตหินปูนสังเคราะห์ ธุรกิจการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะช่วย
ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท

พัฒนาการที่สำ� คัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจในระยะ
เวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้
มีนาคม
ปี 2557
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 AAH ได้ลงทุนใน DA International Capital Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”) ซึ่งจดทะเบียนจัด
ตั้งขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 200,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และ DASG ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้น 99.99% ใน Advance Thabaung Mill Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้น ณ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยจัดให้มีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 150,000 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษและจัดหาวัตถุดิบส�ำหรับโรง
ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานประจ�ำปี 2559

กันยายน
ปี 2557

ธันวาคม
ปี 2557

กันยายน
ปี 2558
พฤษภาคม
ปี 2559

พฤษภาคม
ปี 2559

ธันวาคม
ปี 2559
ธันวาคม
ปี 2559

 AAH ได้ลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
100 ซึง่ จดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์เพือ่ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดิน
ทะเล ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5.75 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ A-Maritime ได้เข้าถือหุ้นร้อย
ละ 100 ใน Alizay 1 Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ
NPS Mosa Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ Tofte 1
Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
 บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญากับ Matrix International Capital Holdings Limited เพื่อขายหุ้นสามัญของ บริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ถือเป็นสัดส่วน
10.69% (เดิมถือทั้งหมด 338,403,920 หุ้น สัดส่วน 36.2%) ในราคา 21 บาทต่อหุ้น การเข้าท�ำรายการเป็นไป
ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อ
ที่ 21 บาทต่อหุ้น เป็นราคาและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยบริษัทฯ
ได้รบั รูก้ ำ� ไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 695 ล้านบาท มีการ
กลับรายการผลต่างจากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม จ�ำนวน 192 ล้านบาทและกลับรายการผลต่างจากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วมจ�ำนวน 33 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจ�ำนวน 2,100 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
 Eastsun ได้เข้าลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กระดาษ ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนด์อียิปต์
 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ Income Growth Securities Limited ถือหุ้นจ�ำนวน 23,633,000 หุ้น
และ Asian Tech L.L.C. ถือหุน้ จ�ำนวน 23,400,000 หุน้ ได้โอนหุน้ ทัง้ หมดทีต่ นถืออยูร่ วมเป็นจ�ำนวน 47,033,000
หุ้น ให้แก่ Always Rich Holdings Limited (“ARH”) จากนั้น ARH ได้โอนหุ้นจ�ำนวน 47,033,000 หุ้น
ดังกล่าวให้แก่ Double A Holdings Limited (“DAH”) ส่งผลให้ DAH ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
349,147,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนที่เคย
ถืออยู่เดิม คือ 302,114,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มี
มติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 104 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 10.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และได้รับ
ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว
 DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ด�ำเนินการลดทุนของตนทั้งหมดที่ถือโดย Metro Profit International Limited
จ�ำนวน 35 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 1,472 ล้านบาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม และบริษัทฯได้มีการแปลงลูกหนี้
การค้าเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Alizay จ�ำนวน 76 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 2,793 ล้านบาท) ดังนั้น
บริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay โดยตรงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
 DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ทำ� สัญญาซื้อหุ้น Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่งเคยชนะการประมูล
สัญญาขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรัง่ เศส จากผูถ้ อื หุน้ เดิม ด้วยมูลค่าจ่ายซือ้ รวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ
38 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 27 ล้านบาท)
และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 11 ล้านบาท) Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้ว
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดยเริ่มด�ำเนิน
ธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2539 ท�ำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมดังกล่าว และได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจาก
ลูกค้าในวงกว้าง ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า “Double A” โดยบริษทั ฯ กระจายสินค้าส่วนใหญ่ผา่ นทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเป็นหลัก ซึง่ มีการเข้าท�ำสัญญาว่าจ้างบริษทั
จากภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการกระจายสินค้าในแต่ละภาคพืน้ ทวีปให้เข้ามาเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั บริษทั ฯ ในประเทศต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายสินค้าบางส่วนผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในประเทศที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร
Double A Copy Center และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับ
สภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ รักษาระดับความสามารถในการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 27 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท โดยแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจ
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง

การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

• กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
1) บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด (“HTP”)
HTP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 เพื่อด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 200
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ลง
ความเห็นให้ HTP โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ด�ำเนินกิจการผลิตกระดาษทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
ระหว่าง HTP และ บริษัทฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่ง HTP ได้ด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่
ในระหว่างเตรียมการเลิกบริษัทและช�ำระบัญชี
2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APM3”)
APM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพ Double A โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทัง้ สิน้ 3,500 ล้านบาท โดยมีบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 71.42 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด และ AAH เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นี้ APM3 เป็นกิจการทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ ทิ ธิประโยชน์จาก BOI และได้รบั รายงานการศึกษา
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (“สผ.”) รวมทัง้ ได้รบั ใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการก่อสร้างและได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เริ่มด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2556
APM3 ประกอบด้วยโครงการตัดกระดาษม้วนใหญ่ให้เป็นกระดาษรีมเล็ก และโครงการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 220,000 ตันต่อปี เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย สามารถผลิตกระดาษ
พิมพ์เขียนได้โดยใช้สารเคมีทดแทนเยือ่ ใยสัน้ ได้ทงั้ หมด ไม่กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ ส่ง
ผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนลดลงและท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น
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3) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เพื่อ
ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,750 ล้านตากา ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 157.90 ล้านตากา โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ปัจจุบัน
QPM ได้รับความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ มีมติปรับเปลี่ยนขนาดการลงทุนโดยปรับเปลี่ยนจากการผลิต
กระดาษ มาเป็นการตัดกระดาษ โดยรับจ้างและหรือ น�ำเข้าม้วนกระดาษมาตัดเป็นกระดาษตามขนาดต่างๆ เพื่อขาย โดยปรับลดขนาด
การลงทุนจากงบประมาณ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ มาเป็นงบประมาณการลงทุนประมาณ 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และ QPM ได้เริ่มด�ำเนิน
งานแล้วในช่วงพฤษภาคม 2556
4) DA Alizay SAS (“Alizay”)
Alizay เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อผลิตและจ�ำหน่าย
เยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 75,737,012 ยูโร ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้ว
ทั้งสิ้น 75,737,012 ยูโร โดยมีบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทัง้ นี้ เมือ่ เดือนมกราคม 2556 Alizay ได้ซอื้ กิจการโรงกระดาษขนาด 300,000 ตันต่อปี ในเขตเมืองอลิเซ่ ประเทศฝรัง่ เศส
จากรัฐบาลฝรั่งเศส หลังจากโรงงานแห่งนี้ปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2555 จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ รองรับ
การจ�ำหน่ายกระดาษในกลุม่ ยุโรป รวมถึงประเทศในกลุม่ อัฟริกา ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ตามแผนการขยายตลาดของบริษทั ฯ
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก โดย Alizay ใช้เวลาเพียง 4 เดือน หลังซื้อกิจการ (พฤษภาคม 2556) ในการผลิตกระดาษได้ส�ำเร็จ ท�ำให้
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตกระดาษรวมถึง 1.04 ล้านตันต่อปี และเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง ทั้งด้านเวลาและต้นทุน
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนให้ตราสินค้าแข็งแกร่งขึ้นในตลาดโลก
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 Alizay ได้เข้าซือ้ โรงผลิตเยือ่ กระดาษและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรัฐบาลฝรัง่ เศสเพิม่ เติม เพือ่ ให้
เกิดการผลิตแบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งนีจ้ ะใช้วสั ดุจากไม้สบั มาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ จ�ำหน่ายให้
กับการไฟฟ้าฝรั่งเศส ท�ำให้มีข้อได้เปรียบจากต้นทุนค่าพลังงานที่ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบต้นทุนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความส�ำเร็จ
ก้าวส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ และขยายตลาดในภูมิภาคนี้
5) APC Middle East FZE (“APC ME”)
APC ME เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม
2556 เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัดแปรรูปกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง
เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงกระดาษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศส จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็น
ไปได้ในการจัดตัง้ โรงตัดแปรรูปกระดาษ ณ สถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลกพบว่าการลงทุนเพือ่ จัดตัง้ โรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความเหมาะสมทั้งในด้านต�ำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังคูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรน
และผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ บริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษ โดยให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun
จากบริษัทเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ME ที่ตั้งอยู่ในเขต Free zone และได้รับยกเว้นภาษีในการน�ำเข้า และ
ส่งออก โดยหลังจาก AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun แล้ว จะมีการทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun เพื่อน�ำไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็นจ�ำนวน
176 ล้านบาทเพื่อด�ำเนินการตามแผนงานโครงการต่อไป โดย APC ME สามารถเริ่มด�ำเนินการได้เดือนพฤษภาคม ปี 2557
6) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงงานตัด เตรียม และบรรจุกระดาษ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กบั ประเทศอียปิ ต์และแถบแอฟริกาเหนือ ซึง่ รับม้วน
กระดาษมาจากโรงผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีกำ� ลังการผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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2559 APC EG มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ�ำนวน
ทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ทาง APC EG ได้ท�ำการซื้อคลังสินค้าส�ำหรับติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 4,150 ตารางเมตร
ตั้งอยู่ที่เมือง Alexandria ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญของประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
กระจายสินค้าในประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี
1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
HTSM เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2537 เพือ่ ด�ำเนินการวิจยั พัฒนา
ผลิต และจ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 HTSM มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 40 ล้าน
บาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
HTSM เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“SMT”) โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49
ปัจจุบัน HTSM มีโรงงานผลิต PCC จ�ำนวน 1 โรง และได้มีการขยายโรงงานผลิต เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต ท�ำให้
ขนาดก�ำลังการผลิตเพิ่มจากเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็น 71,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน โดย PCC ที่ได้จากกระบวนการผลิตของ HTSM จะ
ถูกน�ำไปใช้ทดแทนเยือ่ ใยสัน้ และเยือ่ ใยยาวในกระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุม่ บริษทั ฯ และจะช่วยลดปริมาณการน�ำเข้าเยือ่
ใยยาวจากต่างประเทศ และกลุม่ บริษทั ฯ จะเผชิญความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเยือ่ ใยยาว และอัตราแลกเปลีย่ นในระดับทีต่ ำ�่ ลง
รวมทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย
2) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”)
LQP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อด�ำเนินการผลิต
และจ�ำหน่ายปูนขาวและน�้ำยาขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 LQP2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 322 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้ว
ทั้งสิ้น 322 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 62.11 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 37.89 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปัจจุบัน LQP2 อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาว ขนาดก�ำลังการผลิต 160 ตันต่อวัน โดยคิดเป็น
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 482 ล้านบาท ซึง่ ปูนขาวทีผ่ ลิตได้จากโรงงานดังกล่าวจะถูกน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษของกลุม่ บริษทั ฯ
ทัง้ หมด และจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดปริมาณการสัง่ ซือ้ ปูนขาวจากผูผ้ ลิต และหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจากภายนอก ซึง่ จะสามารถควบคุม
ระดับต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า ของโครงการนั้ น LQP2 ได้ รั บ อนุ มั ติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก BOI และได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน LQP2 สามารถเริ่มด�ำเนินการในเชิง
พาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558
3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”)
CLO2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อด�ำเนินการในการ
ผลิตและจ�ำหน่ายคลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฟอกเยื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CLO2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น
104 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 104 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.23 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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ปัจจุบัน CLO2 อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ขนาดก�ำลังการผลิต 30 ตันต่อวัน
ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 256 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพิงผู้ผลิต และหรือผู้จัดจ�ำหน่ายสารเคมีดังกล่าวจาก
ภายนอกเช่นเดียวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาวของ LQP2
ส่วนความคืบหน้าของโครงการนั้น CLO2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างและได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินการชิงพาณิชย์ได้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2557
4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APulpM3”)
APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อด�ำเนินการผลิต
เยือ่ กระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 APulpM3 มีทนุ ทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 150 ล้านบาท ซึง่ เป็นทุนทีช่ �ำระแล้วทัง้ สิน้ 87,975,000
บาท และ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 มีการช�ำระทุนเพิ่มเป็น 92,580,000 บาท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เนือ่ งจากโครงการโรงกระดาษ 3 หรือ APM3 ได้เริม่ เดินเครือ่ งทีก่ ำ� ลังการผลิต 220,000 ตัน และกลุม่ บริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญาซือ้ โรงกระดาษอลิเซ่ทปี่ ระเทศฝรัง่ เศสทีม่ กี ำ� ลังการผลิต 300,000 ตัน ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณเยือ่ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้อง
ยกเลิกการขายเยือ่ แห้งให้แก่ลกู ค้าภายนอก รวมถึงยังต้องน�ำเข้าเยือ่ จากต่างประเทศเพือ่ มาผลิตเป็นกระดาษ บริษทั ฯ จึงได้เริม่ โครงการ
โรงเยื่อ 3 เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตเยื่อกระดาษ ที่ก�ำลังการผลิต 472,500 ตันต่อปี (หรือ 1,500 ตันต่อวัน) โดยมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น
6,263 ล้านบาท โดยความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในส่วนการพัฒนาโครงการอยู่ที่ร้อยละ 90
5) บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”)
DAO2 เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2557 เพือ่ การผลิตก๊าชออกซิเจน
ส่งให้กับโรงเยื่อที่ 1 และโรงเยื่อที่ 2 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 DAO2 มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 47.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 47.2 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงให้โรงเยื่อกระดาษสามารถผลิตเยื่อกระดาษได้มากขึ้น ก�ำลังการผลิตก๊าซออกซิเจนจึงไม่เพียง
พอ จ�ำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายนอก ที่มีราคาสูงกว่าที่ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงผลิตก๊าซออกซิเจน และเพื่อ
ขอรับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีก�ำลังการผลิตสูงสุด 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 1,100 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง หรือ 8.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น DAO2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างแล้ว ปัจจุบัน DAO2 อยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่องจักร คาดการณ์ว่าสามารถเริ่มด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
เมษายน 2559
6) บริษัท Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”)
ATM จดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศเมียนมาร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราว (Temporary Permit) เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เพื่อเข้าด�ำเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยื่อและกระดาษกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ATM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มี
การช�ำระทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ ATM ได้ลงนามสัญญายกเลิกการเจรจาการเช่าโรงเยือ่ และกระดาษกับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศ
เมียนมาร์โดยไม่มีภาระต่อกันเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และอยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนเลิกบริษัท

• กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวข้อง
1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิต
น�ำ้ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงผลิตน�้ำอุตสาหกรรมก�ำลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 ลูกบาศก์
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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เมตรต่อปี และอ่างเก็บน�้ำขนาด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 DA NS มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 501,616,060 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 501,616,060 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
DA NS มีความสามารถบริการจัดหาน�้ำดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกค้าหลัก คือ กลุ่มบริษัทฯ และ
ลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม จากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ท�ำให้ DA NS มีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คลต่างด้าวท�ำให้ไม่สามารถถือครองทีด่ นิ เกินกว่า 10 ไร่ ได้ จึงต้องได้รบั การส่งเสริมจาก BOI เพือ่ ขออนุญาตถือครองทีด่ นิ จาก BOI
ซึ่งปัจจุบัน DA NS ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
2) บริษัท คันนา จ�ำกัด (“KN”)
KN เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยการ
เช่าคันนาจากเกษตรกร เพื่อด�ำเนินการปลูกต้นกระดาษ เมื่อครบอายุ 3 ปี ต้นกระดาษจะเติบโตเต็มที่และพร้อมส�ำหรับการตัดฟัน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 KN มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 530 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 530 ล้านบาท โดยมี AAH เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกระดาษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาด โดยจะ
จ�ำหน่ายส่วนโคนไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตกระดาษ และจะจ�ำหน่ายส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาดให้
แก่กลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ต้นกระดาษดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัท
อื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 AAH มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
2,600 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
ปัจจุบัน AAH ถือหุ้นทางตรงอยู่ในบริษัทอื่นเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 11 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถช่วยสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน AAH อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอก และยังคงมองหาโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการหรือบริษัทอื่น ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกใน
อนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546
เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 67.15 ล้าน
เหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 55 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมด
จากความต้องการที่จะจัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อกระจาย
สินค้าไปยังบริเวณใกล้เคียงและผลประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษหรือ APC ME
โดยผ่าน Eastsun โดยให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun จากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทในการ
ลงทุน และให้ Eastsun เป็น Holding Company ของบริษัทในต่างประเทศที่ท�ำธุรกิจแปรรูปกระดาษ เพื่อประโยชน์ทางภาษีและการ
ลงทุนต่อไปในอนาคต
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5) Metro Profit International Limited (“Metro”)
Metro เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Metro มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 348 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระ
แล้วทั้งหมด
เดิม Metro เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ Alizay ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมด ในเดือนธันวาคม
ปี 2559 Alizay ได้ดำ� เนินการลดทุนทัง้ หมดทีถ่ อื โดย Metro เพือ่ ลดขาดทุนสะสม Metro จึงไม่มสี ถานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของ Alizay อีกต่อไป
6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”)
DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อ
ลงทุนในบริษทั ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศเมียนมาร์สำ� หรับเข้าด�ำเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยือ่ และกระดาษ
กับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 DASG มีทุนจดทะเบียน 1 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็น
ทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 1 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด และ
DASG เป็นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนใน ATM จ�ำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
7) บริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด (“Tofte1”)
Tofte1 เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2547 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Tofte1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 103,600,000 บาท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จากการขยายฐานการผลิตเยื่อและกระดาษของบริษัทในกลุ่ม ที่มีทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าลงทุนใน
ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล เพือ่ เป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง ประกอบกับจังหวะเวลาในการประมูลเรือเปิด
บริษัทฯ จึงได้เข้าท�ำการประมูลเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ และเป็นผู้ชนะการประมูล โดยพิจารณาให้ Tofte1 (เดิมชื่อ “บริษัท ตะวันบูรพา
ทรานส์เซอร์วิส จ�ำกัด”) ซึ่งประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการรับบริหารและจัดการด้านการขนส่งมารองรับเรือดังกล่าว และ AAH ได้
เข้าซื้อหุ้นใน Tofte1 ในเดือนสิงหาคม 2556 จากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
8) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
A-Maritime เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทผู้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 A-Maritime มีทุนจดทะเบียน 31 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 32.15 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี
AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด การจดทะเบียนบริษัทเรือที่ประเทศฮ่องกงเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับ และได้ค่าเช่าสูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
9) NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศ
ฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 NPS Mosa Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
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10) Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศ
ฮ่องกง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจำ� นวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ง
เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมด
11) Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทัง้ สิน้ 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมด
12) NPS Mosa Shipping S.A
NPS Mosa Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
ประเภทธุรกิจ Bulk Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
NPS Mosa Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
13) Alizay 1 Shipping S.A
Alizay 1 Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 Alizay 1 Shipping S.A มีจำ� นวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
14) Tofte 1 Shipping S.A
Tofte 1 Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
ประเภทธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 Tofte 1 Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company Limited
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
15) Biomass Energie d’ Alizay (BEA)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 DA Alizay SAS ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้น Biomass Energie d’ Alizay ซึ่งเคยชนะการประมูล
สัญญาขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรั่งเศส จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่าจ่ายซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 38 ล้านบาท) โดยแบ่ง
เป็นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 27 ล้านบาท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้านยูโร
(เทียบเท่าประมาณ 11 ล้านบาท) ส่งผลให้ DA Alizay SAS เป็นผู้ถือหุ้น BEA ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100
BEA เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจ�ำหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าฝรั่งเศส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BEA มีจำ� นวนทุนจดทะเบียน 200,000 ยูโร โดยมี DA Alizay SAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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รายงานประจ�ำปี 2559

• กลุ่มธุรกิจบริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)
NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เพือ่ ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
เพื่อการอุตสาหกรรม ด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน�้ำ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออก
และช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้านบาท ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของNPS มีจำ� นวนทั้งสิ้น 3 โรง ได้แก่ โรง
ไฟฟ้า 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้า 8 (“PP8”) ซึ่งมีกำ� ลังการผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์ คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
ใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ส�ำหรับลูกค้าหลักของ NPS คือ กฟผ. บริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดย NPS ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�ำนวน 2 ฉบับ โดยมีกำ� ลังการผลิต
ตามสัญญาแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2567 ส�ำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทฯ
นั้น มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีอายุสัญญา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ
5 ปี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าและ
กิจการระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี จาก BECO ท�ำให้ NPS สามารถเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้โดยตรง ส�ำหรับไอน�ำ้ ที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ภายในกิจการ และ
ส่วนที่เหลือทาง NPS ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
โดยสัญญาซื้อขายไอน�ำ้ กับบริษัทฯ มีอายุสัญญา 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ส�ำหรับถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน กลุ่ม NPS ได้จัดหาถ่านหินจากผู้จัดจ�ำหน่ายใน
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยสามารถเลือกซื้อถ่านหินได้ตามปริมาณที่ต้องการเป็นคราวๆ ไป ตามราคาตลาด ซึ่งจะซื้อในปริมาณคราวละ
50,000 – 150,000 ตัน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม NPS อาจพิจารณาเข้าท�ำสัญญาจัดซื้อถ่านหินระยะยาวกับผู้จัดจ�ำหน่ายถ่านหินได้หากมี
ราคาที่เหมาะสม ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น กลุ่ม NPS ด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน และจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลุ่ม
เกษตรกรหรือผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศโดย ซึ่งบริหารจัดการโดยฝ่ายจัดซื้อชีวมวลกลาง (Biomass Fuel Sourcing)
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด (“NPP2”)
NPP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 370 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง
NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 มี
จ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 2 (“PP2”) มีที่ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.40
เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูก
จ�ำหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 21 ปี และสัญญาจะสิน้ สุดในปี 2563 ซึง่ พลังงานไฟฟ้าตามสัญญา
ดังกล่าวอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด (“NPP3”)
NPP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,640 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน
ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP3
มีจำ� นวนทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 3 (“PP3”) และโรงไฟฟ้า 4 (“PP4”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่
2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของ PP3 มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ PP4 มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 37.15
เมกะวัตต์ ทั้ง PP3 และ PP4 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าวจะถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด
อายุสัญญาในปี 2567 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาอยู่ที่ 41 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ NPP3 ยังมีโรงกรองน�ำ้ ส�ำหรับผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ เพือ่ การอุตสาหกรรม ซึง่ มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 25,200
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ NPP3 ได้ปรับปรุงระบบกรองน�้ำ ท�ำให้ก�ำลังการผลิตติดตั้งลดลงเป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถ
ลดต้นทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ น�ำ้ เพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จะถูกน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือ
จะถูกจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด (“NPP5”)
NPP5 เป็นบริษทั ย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพือ่ ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,520 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5
มีจำ� นวนทั้งสิ้น 2 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 5 (“PP5”) และโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
กิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นั้น
มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้นำ�้ มันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าว จะถูกจ�ำหน่ายไปให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้น
สุดอายุสัญญาในปี 2571 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้แก่
บริษัทฯ นอกจากนี้ NPP5 ได้ทำ� สัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อจ�ำหน่ายไอน�้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด (“NPP5A”)
NPP5A เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,778 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
1,778 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของ NPP5A มีจำ� นวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 5A (“PP5A”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นั้น มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับและเปลือกไม้
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
NPP5A ได้วางแผนการด�ำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที่ 1 เป็นหน่วยการผลิตไอน�้ำ คือในส่วน
ของหม้อไอน�้ำ ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้ง 300 ตันต่อชั่วโมง โดยได้เริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และได้จ�ำหน่ายไอ
น�ำ้ แรงดันสูงให้แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภายใต้สัญญาซื้อขายไอน�ำ้ กับ NPP5 และ NPP11 เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การด�ำเนิน
งานของ NPS และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�ำลังการผลิตติดตั้ง นอกจากนี้ NPP5A ยังขายไอน�้ำให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 จะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 98 เมกะวัตต์แล้วเสร็จและได้เริ่มด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ายไปให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะ
สิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 โดยมีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญารวมอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์
6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (“FG”)
FG เดิมชื่อบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด (“NPS PP9”) เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2555 เพื่อรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับ
โครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,427 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 2,302.27 ล้าน
บาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน FG ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจาก
BECO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จะใช้
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พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น 55 ไร่ และจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอน�้ำ ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,400 ล้าน
บาท แหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงการนี้ในรูปของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ และเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเครื่องจักร และคาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2560
7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)
NPP11 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 950 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้ง
จ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของ NPP11 คือ โรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26
มิถุนายน 2552 โดยมีที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์
และใช้นำ�้ มันยางด�ำเป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต ซึง่ กระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะถูกจ�ำหน่ายให้กบั กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว
โดยมีอายุสัญญา 25 ปี และสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ NPP11 ได้
ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อจ�ำหน่ายไอน�้ำที่ได้จากระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,515 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 378.75
ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPP12 อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยี หม้อไอน�ำ้ ชนิดน�ำสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) และใช้นำ�้ มันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิง
หลักในการผลิต
9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด (“IPPIP2)
IPP IP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 600
เมกะวัตต์ ที่รับโอนมาจาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 1,380 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,310.41 ล้านบาท
ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีไอ
น�ำ้ แบบ CFB และมีชดุ ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอน�ำ้ โดยใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลัก และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนส�ำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ประมาณ 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะจัดหาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนภายในกลุ่ม NPS และนักลงทุน
ใหม่จากภายนอก
ปัจจุบนั ทาง IPP IP2 ได้จดั ด�ำเนินการแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (Environmental
Health Impact Assessment: EHIA) ตาม คชก. ก�ำหนด และคาดว่าจะยื่นรายงาน EHIA ฉบับแก้ไขดังกล่าวได้ในไตรมาส 1 ปี 2560
อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. เพื่อก�ำหนดวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) โดย IPP IP2 มีแผนงานเบื้องต้นส�ำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP IP2 แบ่งออก
เป็น 2 ระยะ ส�ำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ซึ่งตามแผนงานปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถ SCOD ได้ในปลายปี 2564
และปี 2565 ตามล�ำดับ
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10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด (“IPP IP7”)
IPP IP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส�ำหรับรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 IPP IP7 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 660.00 ล้านบาท เป็นทุน
ที่ชำ� ระแล้ว 596.22 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
CHP1 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CHP1
มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,246 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 409 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)
CHP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CHP3
มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด
13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)
CHP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan)โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CHP5
มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 346 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด
14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
CHP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด
อนึ่ง CHP1, CHP3, CHP5 และ CHP7 ได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
(“ปตท.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนโครงการ CHP1 ได้รับหนังสือตอบกลับจาก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักการ
จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมประมาณค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซฯ โดยทาง ปตท. ได้ดำ� เนินการส�ำรวจและออกแบบการ
ขยายโครงข่ายท่อย่อยส่งก๊าซส�ำหรับโครงการ CHP1 เพือ่ ให้ทาง CHP1 พิจารณาความคุม้ ทุนในการด�ำเนินโครงการ ปัจจุบนั CHP1 ยังอยู่
ระหว่างขั้นตอนเจรจากับ ปตท. เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในมาตรฐาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยมีแผนที่จะส่งรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ภายในไตรมาส 1 ปี 2560 ส�ำหรับโครงการ CHP3 CHP5 และ CHP7 ได้น�ำส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว
โดยในขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. เพือ่ พิจารณาความเป็นไปได้ในการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั โครงการดังกล่าว
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รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตและด�ำเนินขั้น
ตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมของโครงการในอนาคตเท่านั้น
15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”)
E85 เป็นบริษทั ย่อยของ NPS เดิมชือ่ บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ เอทานอล จ�ำกัด จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2550 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น E85 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,853.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย รวมเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อ
วัน สถานที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และ
โรงแป้งหมาดจ�ำนวน 4 โรง ที่รองรับหน่วยการผลิตหน่วยที่ 1 นั้น เริ่มด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วย
การผลิตหน่วยที่ 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2559
16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
SNB เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ร�ำดิบและร�ำสกัด (กากร�ำ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มทั้ง
จ�ำนวน ซึง่ NPS เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นี้ โรงงานของ SNB ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกข้าวที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกำ� ลังการผลิตติดตั้ง 200 ตันร�ำดิบ
ต่อวัน สามารถผลิตน�้ำมันร�ำดิบได้ประมาณ 40 ตันต่อวัน และร�ำสกัดได้ประมาณ 160 ตันต่อวัน ส�ำหรับลูกค้าหลักของ SNB คือ กลุ่ม
ลูกค้าทีน่ ำ� น�ำ้ มันร�ำดิบไปผลิตเป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรมผลิตน�ำ้ มันร�ำข้าวเพือ่ การบริโภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกลุม่
ลูกค้าที่นำ� ร�ำสกัด (กากร�ำ)ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
อย่างไรก็ดี SNB ได้หยุดการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อลดผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน เนื่องจากได้รับผลก
ระทบโดยตรงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และได้เริ่มกลับมาด�ำเนินการผลิตใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นฤดูกาล
ผลิตข้าวนาปีท�ำให้มีปริมาณร�ำข้าวขาวเพิ่มมากขึ้น และราคาร�ำข้าวขาวและราคาน�้ำมันร�ำดิบกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ไตรมาส 2 ของปี 2559 SNB ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท�ำให้มีปริมาณร�ำข้าวขาวน้อยกว่าปกติ และราคาร�ำข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบกับปริมาณการสั่งสีข้าวของผู้ส่งออกข้าวสารมีน้อย ท�ำให้ราคาร�ำข้าวขาวสูงขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3 ท�ำให้ไม่สามารถผลิต
น�ำ้ มันร�ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของร�ำสกัดได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตอาหารสัตว์นำ� เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี และ
กากถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาต�ำ่ กว่าร�ำสกัดเข้ามาทดแทน ท�ำให้ราคาขายร�ำสกัดถูกกดดันจนราคาปรับลดต�่ำกว่าปกติ ทั้งนี้ SNB อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน�้ำมันปาล์มจากกากปาล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล และได้เริ่มด�ำเนินการผลิต
น�ำ้ มันปาล์มแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)
AL เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพือ่ ประกอบธุรกิจแยกคลอไรด์
และโพแทสเซียมและสารเคมีที่จำ� เป็นในการผลิตเยื่อออกจากขี้เถ้าขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น
155 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”)
NPS Solar Rooftop เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท�ำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจด
ทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วจ�ำนวน 37.50 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบธุรกิจ
ขนส่งทางทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 310 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง
NPS เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OS เป็นเจ้าของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS OCEAN
STAR มีขนาด 53,075 เมตตริกตัน (Supramax Size) โดยเรือล�ำนี้มีก�ำลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั้งละ 52,000 ตันต่อเที่ยว ซึ่งถูก
น�ำมาใช้เพือ่ ขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลักในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบัน NPS เข้าท�ำสัญญาว่าจ้าง NPS OS ขนส่งถ่านหินเป็นรายครั้ง
20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ�ำกัด (“NPSPP10”) ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการประมูลการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดย NPS PP10 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับการขนส่งเชือ้ เพลิงให้กบั กิจการโรงไฟฟ้าของกลุม่
NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OR เป็นเจ้าของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนาด
44,849 เมตริกตัน (Supermax Size) โดยเรือล�ำนี้ถูกน�ำมาใช้เพื่อขนส่งถ่านหินและไม้สับ ซึ่งมีก�ำลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั้งละ
40,000 ตันต่อเที่ยว และมีก�ำลังสามารถขนไม้สับได้ประมาณครั้งละ 20,000 ตันแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติขายเรือ M.V. NPS
ORANA ซึ่งเป็นแบบขายซาก ในราคาไม่ตำ�่ กว่า 280 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 2.55 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 89.12 ล้านบาท ซึ่งการขายในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการขนส่งถ่านหินของ NPS ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 NPS OR
ได้ทำ� การส่งมอบเรือ M.V. NPS ORANA ให้แก่ Taurus Maritime Ltd. (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งหมู่เกาะมาแชล) ซึ่งเป็น
ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ประกอบกับบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2559 และรับ
ช�ำระราคาค่าเรือครบถ้วนแล้วในวันดังกล่าว
21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด (“NPS CAPE”)
NPS CAPE เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็น
บริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NPS CAPE มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึง่ NPS เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด NPS CAPE
เป็นเจ้าของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ MV. NPS CENTURY มีขนาด 172,036 เมตริกตัน (Cape Size) จัดหามาในราคา 18.50 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม NPS
อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการปรับ
โครงสร้างเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กับ OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่ง
ภายในกลุ่ม โดยได้ด�ำเนินการขายเรือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้านบาท และได้รับช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน
22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“OSH”)
OSH เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ OSH เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ โดย OSH ได้ดำ� เนินการขายเรือ M.V. NPS CENTURY ไปให้กับบริษัทย่อยของ OSH ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภาย
ใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา ชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ
23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)
OC เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
OC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
24) บริษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ้ง จ�ำกัด (“Alizay 2”)
Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามาเมื่อวันที่
9 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Alizay
2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกแล้วและช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 Alizay 2 ได้ทำ� การซื้อเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY ในราคา 9.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม OSH เรือล�ำดังกล่าวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับ
อายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรือ 49,917 เมตริกตัน ความสามารถในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ยว ภายหลังจากที่
Alizay 2 ซื้อเรือเข้ามาได้เปลี่ยนชื่อเรือล�ำดังกล่าวเป็น M.V. ALIZAY 2 และถูกน�ำมาใช้รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับ
บุคคลภายนอกเป็นรายเที่ยว
25) บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ำกัด (“Cape Shipping”)
Cape Shipping เป็นบริษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา เมื่อวัน
ที่ 9 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Cape
Shipping มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมด Cape Shipping ได้ซื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการ
ปรับโครงสร้างเรือขนส่งระหว่างประเทศ ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ช�ำระค่าเรือล�ำดังกล่าวโดย
อาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม OSH
26) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด (“ITS5”)
ITS5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการทุ่นขน
ถ่ายสินค้ากลางทะเล (Floating Crane) โดย NPS ได้เข้าซื้อหุ้นของ ITS5 จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและสนับสนุนกิจการขนถ่ายสินค้า
ทางทะเลของกลุ่ม NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มจ�ำนวน
โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน ITS5 มีทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณกลางทะเล
บริเวณ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจำ� นวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเครื่องหนีบยกของ (Grab) จ�ำนวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ
2 ล้านตันต่อปี ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ดำ� เนินการขนถ่าย
27) บริษัท น�ำ้ ใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
NS304 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหาน�ำ้ ดิบให้แก่ NPP3 ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 462 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำ� ระแล้วทั้งสิ้น 462 ล้านบาท โดย NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NS304 มีโรงกรองน�ำ้ จ�ำนวน 2 โรง ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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304 จังหวัดปราจีนบุรี มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ โรงกรองน�้ำใหม่นใี้ ช้ระบบผลิตน�ำ้ ทีท่ นั สมัยด้วยนวัตกรรม
ใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ (Pore Controllable Fiber) เป็นเทคโนโลยีการกรองน�ำ้ ด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ใช้ถัง
ตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม ลดการใช้สารเคมี และใช้พื้นที่เพียง 1 ใน 2 ของระบบผลิตน�ำ้ แบบเดิม นอกจากนี้ NS304 มุ่งมั่นจะเป็น
ผู้จัดหาน�ำ้ เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจ�ำหน่ายให้กับกลุ่ม NPS และลูกค้าให้เพียงพอและสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต
28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“DARC”)
DARC เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อท�ำการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้นกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จากการเกษตร สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า พลังงาน และ
อื่นๆ พร้อมทั้งมีการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของ DARC เป็นบริษัทภายใน
กลุ่ม NPS และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว
เต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ส�ำหรับช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทาง DARC ได้มกี ารเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยนโยบายทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญกับ
การวิจยั และพัฒนา ปัจจุบนั DARC ได้พฒ
ั นาต้นพลังงานให้มคี า่ ความร้อนสูงเหมาะแก่การใช้เป็นเชือ้ เพลิง ลักษณะล�ำต้นตรงมีความหนา
แน่นของเนือ้ ไม้สงู ท�ำให้ได้ปริมาณผลผลิตต่อน�ำ้ หนักวัตถุดบิ ทีใ่ ช้มากขึน้ สะดวกต่อการขนส่งและยังทนต่อสภาพแวดล้อม โรค และแมลง
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ DARC ยังมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยพืชพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ได้แก่ สายพันธุ์หญ้าเนเปียร์ โดยได้รับ
การสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำให้มีผลิตผลต่อ
ไร่สูง เจริญเติบโตเร็ว รอบการเก็บเกี่ยวสั้น หญ้าอายุเพียง 3 เดือน ก็สามารถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้และเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้ถึง
5 ปี เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และกระบวนการต่างๆ ใน
การผลิตไฟฟ้า ทัง้ นี้ DARC มุง่ มัน่ ในการพัฒนางานวิจยั ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืนต่อไป
29) PT.Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
PT Utami เป็นบริษัทย่อยของ NPS จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เพื่อประกอบกิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทูมินัสบนเกาะกาลิมันตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 PT Utami มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 28,400 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย(Issued Capital)
ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ NPS ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ใน
เดือนมิถุนายน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินบิทูนัส โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นไปเพื่อจัดหาแหล่ง
ถ่านหินส�ำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุม่ NPS ซึง่ จะช่วยให้การด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการส�ำรวจเบือ้ งต้นได้มกี ารประเมินว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริมาณถ่านหินส�ำรองเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้
13 ล้านตัน ตามอัตราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนความคืบหน้าในการด�ำเนินงานเหมืองถ่านหินนั้น ปัจจุบัน PT Utami ได้รับสัมปทาน
การประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการออกแบบและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ
30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด (“SNST”)
SNST เป็นบริษัทย่อยของ NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายแป้งมัน
ส�ำปะหลัง แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร และก๊าซชีวภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 270 ล้านบาท
เป็นทุนที่ชำ� ระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNST
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกำ� ลัง
การผลิตติดตั้งแป้งมันส�ำปะหลัง 160 ตันต่อวัน แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร 150.00 ตันต่อวัน และก๊าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ส�ำหรับลูกค้าหลักของ SNST เป็นกลุ่มลูกค้าที่น�ำแป้งมันส�ำปะหลังไปผลิตเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และน�ำ
ก๊าซชีวภาพไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

31
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(2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
แผนภาพ 1.3 (2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
(“AA”)
51.00%

99.99%

99.99%

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

99.99%

บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จ�ำกัด
(“HTP”)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(“AAH”)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�ำ้ ใส จ�ำกัด
(“DA NS”)

99.99%

25.51%

บริษัท ดี.เอ.อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
(DAO2)

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

บริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด
(Tofte1)

99.99%

37.89%

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

62.11%

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

99.99%

99.99%

บริษัท อี 85 จ�ำกัด
(“E 85”)

Quality Paper Mill Company Limited
(QPM)

99.99%

94.23%

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
(“CLO2”)

5.77%

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

99.99%

99.99%

บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด
(“NS304”)

100%

28.57%

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

99.99%

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

71.43%

99.99%

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

บริษัท อินเตอร์ สติวิโดริ่ง 5 จ�ำกัด
(“ITSS”)

99.99%

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

99.99%

49.00%

Advance Thabaung Mill
Company Limited
(“ATM”)

99.99%
Metro Profit
International Limited
(“Metro”)

100%

100%
100%

DA Alizay SAS
(“Alizay”)

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

100%

100%

Alizay 1 Shipping
Company Limited

Tofte 1 Shipping
Company Limited

100%

100%

Alizay 1 Shipping S.A.

บริษัท คันนา จ�ำกัด
(“KN”)

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

Eastsun International Trading
Company (Eastsun)

100%

100%

Tofte 1 Shipping S.A.

48.00%

100%

Alizay Paper Converting
Egypt LLC. (“APC EG”)
APC Middle East FZE
(“APC ME”)

100%
NPS Mosa Shipping
Company Limited

100%
NPS Mosa Shipping S.A.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
แพลนท์ 5A จ�ำกัด
(“NPP5A”)

99.99%

99.99%

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด
(“NPS OR”)

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

99.99%

99.99%

บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ�ำกัด
(“NPS CAPE”)

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

99.99%

99.99%

PT Utami Jaya Mulia
(“PT Utami”)

บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด
(“FG”)

99.99%

99.99%

บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด
(“AL”)

99.99%

50.00%

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(“DARC”)

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

99.99%

51.00%

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

บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด
(“CHP 1”)

99.99%

99.99%

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

บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด
(“CHP 3”)

99.99%

99.99%

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
(“SNST”)

บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด
(“CHP 5”)

99.99%

99.99%

บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด
(“CHP 7”)

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

100%
บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(“OSH”)

100%
NPS Cape Shipping S.A.

100%
Alizay 2 Shipping S.A.

100%
บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจในเครือ Double A Holding Limited ซึง่ มีโครงสร้าง
ธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
แผนภาพ 1.4 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holding Limited

Double A Holding Limited
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

86.13% 99.99%

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

99.99% 50.99%

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

49.00%

99.19%

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
Double A (Jingsu) Paper Co.,Ltd

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Double A Holding Limited ดังนี้
1. บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้จำ� หน่ายกระดาษห่อและกล่องกระดาษ โดยมีสัดส่วนการขายเกือบทั้งหมดร้อยละ 99 ให้แก่
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ DA Alizay SAS และ APC Middle East FZE เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการ
บรรจุภัณฑ์สินค้า
2. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นผู้ดำ� เนินการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี
รายได้จากบริษัทฯ ในสัดส่วนรายได้ร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมด
3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด เป็นผู้จ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่า
“หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ส่งขายประมาณ 92% ให้กับบริษัทฯ และอีก 8% ของยอดขาย
ทั้งหมด ขายให้กับบริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
4. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด เป็นผู้บริหารการขายและการตลาดกระดาษรีมใหญ่และกระดาษรีมเล็ก รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์สำ� นักงานส�ำหรับภายในประเทศ และเป็นตัวแทนผูจ้ ำ� หน่ายรายหนึง่ ของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางการค้าต่างๆ เหมือนตัวแทนจ�ำหน่ายรายอื่น ปัจจุบัน บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในสัดส่วน
ร้อยละ 10 ของปริมาณการขายกระดาษรีมใหญ่และกระดาษถ่ายเอกสารภายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเน้นการขายให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตัวแทนผู้จ�ำหน่ายรายอื่นๆ ยังเข้าไม่ถึง โดย บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
จ�ำกัด จะได้รับค่าบริการทางการขายและการตลาดจากบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท เอ เอ เปเปอร์
แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
5. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกระดาษทิชชู่ในประเทศจีน โดยมีสัดส่วนการขาย
ในประเทศจีนกว่าร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 ส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เกาหลีใต้และไต้หวันโดย Double A (Jiangsu)
Paper Company Limited ซื้อเยื่อกระดาษจากบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ100 ของเยื่อกระดาษทั้งหมดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตกระดาษทิชชู่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการในช่วงระหว่างปี 2557 – 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ดำ�เนินการโดย

ผลิตภัณฑ์/
บริการ
กระดาษรีม
เล็ก (Cut-Size
Grades)
กระดาษรีมใหญ่
(Folio Sheet &
Reels)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล
เอ (1991) จำ�กัด
(มหาชน)

การจำ�หน่าย

รายได้

ปี 2558
รายได้

สัดส่วน
การ
จำ�หน่าย

ปี 2557
รายได้

สัดส่วนการ
จำ�หน่าย

ในประเทศ

3,821,200

19%

3,623,295

19%

3,436,835

19%

ต่างประเทศ

16,718,850

81%

15,060,106

81%

15,101,358

81%

ในประเทศ

1,525,603

70%

1,999,740

76%

2,345,825

73%

ต่างประเทศ

659,476

30%

622,288

24%

872,758

27%

ในประเทศ

161,450

69%

160,601

81%

145,492

88%

ต่างประเทศ

72,987

31%

38,711

19%

19,927

12%

ในประเทศ

286,707

45%

282,132

79%

324,121

79%

ต่างประเทศ

349,605

55%

74,211

21%

88,550

21%

ในประเทศ

-

-

265,884

26%

279

0%

ต่างประเทศ

1,952,803

100%

753,633

74%

459,905

100%

เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน
เยื่อกระดาษ
ไม้สับ (1)

สัดส่วน
การ
จำ�หน่าย

ปี 2559

(ขาดทุน) ส่วน
แบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัท
ร่วม
รวม

(185,011)

108,768

577,220

25,363,671

22,989,367

23,372,270

หมายเหตุ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยอดขายเกือบทั้งหมดของบริษัทย่อยเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อยที่มีมูลค่ารายได้จากการขายกระดาษให้
ภายนอกน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited และ DA Alizay SAS

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิวและนำ�เข้ากระดาษชนิดเคลือบผิว เพื่อจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ (Pulp product) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ เยื่อกระดาษฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส
(Bleached Eucalyptus Kraft Pulp: BEKP) เยือ่ กระดาษทีอ่ อกจากโรงผลิตเยือ่ ของบริษทั แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1) เยื่อน�้ำ (Slurry Pulp) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเยื่อที่ผลิตได้ ซึ่งจะส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของ
บริษัท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษต่อไป
1.2) เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 50 จะผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของ
เยื่อกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมด จะจัดส่งให้กับกลุ่มบริษัทฯในเครือเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ
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1.3) เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 10 จะผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของเยื่อ
กระดาษที่ผลิตทั้งหมด เพื่อจัดส่งให้กับบริษัท DA Alizay SAS เพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ และบางส่วนเพื่อการ
จ�ำหน่ายทั้งภายในและเพื่อการส่งออก
2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product) ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ กระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1) ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ ซึ่งกระดาษรีมเล็กจะถูกตัดเป็น
ขนาดมาตรฐานต่างๆ หลายขนาด ได้แก่ A4 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้ตราสินค้าที่แยกตามคุณภาพ
ของสินค้าอันประกอบไปด้วย “Double A” “Quality” “Smart copy” “Smartist” “Hi-Plus” “Shih-Tzu”
“Speed” “Alpine” “Eagle” “Turbo” “Swan” “Winter” “So good” “Big paper” โดยผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวจะถูกก�ำหนดราคาไว้หลายระดับตั้งแต่ราคาระดับสูงจนกระทั่งถึงราคาระดับประหยัดเพื่อตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป
ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

2.2) ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จ�ำหน่ายในรูปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็น
• กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนด์ใช้สำ� หรับงานพิมพ์ทั่วไป (Uncoated paper) ใช้ส�ำหรับงานพิมพ์
เขียนในอุตสาหกรรมงานพิมพ์หนังสือ ต�ำรา วารสาร หนังสือพิมพ์ธรุ กิจ สิง่ พิมพ์ทวั่ ไป สมุด กระดาษต่อเนือ่ ง ภาย
ใต้แบรนด์ต่างๆ ดังนี้
กระดาษ aA-Print น�ำ้ หนัก 60 – 120 แกรม / Smart Print น�ำ้ หนัก 60 -100 แกรม / China print น�ำ้
หนัก 60 แกรม เป็นกระดาษปอนด์สำ� หรับผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ในกระบวนการพิมพ์ โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นความเรียบอยู่
ในระดับทีท่ ำ� ให้หมึกพิมพ์คา้ งบนเนือ้ กระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพ์มคี วามมันเงา และความทึบแสงสูงท�ำให้ได้
ภาพสีสันสดใสและไม่เกิดปัญหามองทะลุ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างของเยื่อที่มีความสม�่ำเสมอและความแกร่งสูง
ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระด�ำกระด่าง สามารถวิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่อง
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กระดาษ Hi-WC น�ำ้ หนัก 150 – 210 แกรม กระดาษการ์ดขาวเพือ่ งานพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เหมาะส�ำหรับ
งานย้อมสี แผ่นพับ ใบรับประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม
กระดาษ Jing Jai น�ำ้ หนัก 65 – 75 แกรม เป็นกระดาษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบมาเฉพาะเพื่องาน
พิมพ์หนังสือ เน้นให้มีคุณสมบัติต้านทานการซึมน�้ำสูง ท�ำให้หมึกไม่ซึมลงบนเนื้อกระดาษมากเกินไป หมึกจึงไม่
กระจายตัว ตัวอักษรทีไ่ ด้มคี วามคมชัด กระดาษมีความแข็งแกร่ง ไม่ฉกี ขาดง่าย สามารถเก็บรักษาได้นาน นอกจาก
นี้กระดาษจริงใจยังผลิตจากเยื่อที่ไม่ใส่สารฟอกสี สีกระดาษจึงเป็นสีเหลืองนวลจากเยื่อธรรมชาติ
• กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองด้านหรือกระดาษอาร์ต (Coated paper) เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยสารสีขาว
แบบสองหน้าเพือ่ ให้กระดาษผิวมันเรียบ โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทกระดาษ I-Gloss หรือกระดาษอาร์ตมัน
น�้ำหนักตั้งแต่ 90 – 160 แกรม และกระดาษ I-Matt หรือ กระดาษอาร์ตด้าน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 -160 แกรม
3) ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (Stationery Product) สินค้าเครื่องเขียน Double A Stationery
Product ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี เขียนลื่นไม่สะดุด พร้อมด้วยการออกแบบที่สวยงามหลากหลาย ตอบสนองกลุ่ม
ผู้ใช้ทุกวัย เช่น สมุดรายงาน สมุดโน้ต กระดาษโน้ตรูปร่างต่างๆ กระดาษสี ฉลากสติ๊กเกอร์และซองจดหมาย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำ� นักงานของกลุ่มบริษัทฯ

2.1.2

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวน 8 บริษัท ได้แก่ APM3, CLO2, HTSM, LQP2, DA NS, KN, DAPK และ DAO2 ได้รับอนุมัติ
บัตรส่งเสริมจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยัง
มีผลใช้บังคับอยู่ มีดังนี้
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ตารางที่ 2.1.2 บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ได้รับ
สิทธิ
บริษทั ฯ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

8 ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
มีนาคม
2537 • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นในการผลิตที่ต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือ
ประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษทั ฯ 1187/อ/
2549
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• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษทั ฯ
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• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
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ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษี
นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษทั ฯ 1094/
อ./2553

29

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษทั ฯ 1095/
อ./2553

29

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้า
มาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้นำ� หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ผู้ได้รับ เลขที่ ลงวันที่
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
สิทธิ
บัตร
28 ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
บริษทั ฯ 2165/
อ./2553 ตุลาคม
2553 • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้น
แต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต�่ำกว่าร้อยละ 10
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
บริษทั ฯ

1214/
ออ./2554

15

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำประปาและหรือน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

บริษทั ฯ 9030(2)/
2555

30

• ได้รับอนุญาตให้นำ� หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 8068/2536 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2536
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการปรับปรุงสายการผลิตมีก�ำหนดเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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ผู้ได้รับ เลขที่ ลงวันที่
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
สิทธิ
บัตร
APM3 2240(2)/ 13 ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
2550

• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษี
นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

APM3 2059(2)/
2553

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์

8
ตุลาคม
2553 • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้า
มาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษี
นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

HTSM

1578/
2538

2

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
HTSM 1331(2)/ 16 ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก (PRECIPITATED CALCIUM
มีนาคม CARBONATE)
2554 2554
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
41

รายงานประจ�ำปี 2559

ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษี
นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

LQP2 1520(2)/

6

2554

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
• ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราช
อาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้า
มาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

CLO2 2004(2)/
2554
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• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรีนไดออกไซด์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้า
มาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

DA NS 1168(2)/
2556

1

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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รายงานประจ�ำปี 2559

ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

KN

2439(3)/

19

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร

2554

• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
KN

1050(3)/
2557

8

• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ผู้ได้รับ เลขที่ ลงวันที่
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
สิทธิ
บัตร
KN 1051(3)/ 8 ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
•  ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร

2557

•  ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าที่
การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น

DAPK 1844(2)/
2551

27

• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการกระดาษห่อของ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำ
เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก แต่
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้
เคียงกันกับชนิดที่จะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ตาม
ชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
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รายงานประจ�ำปี 2559

ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
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• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการกล่องกระดาษลูกฟูก
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่นำ�
เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก แต่
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้
เคียงกันกับชนิดที่จะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ตาม
ชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ผู้ได้รับ
สิทธิ

เลขที่
บัตร

DAO2 1415(2)/
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ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
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• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซออกซิเจน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำ
เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก แต่
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักรซึ่งมีคุณภาพใกล้
เคียงกันกับชนิดที่จะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้ตาม
ชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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2.2

การตลาดและการแข่งขัน

(ก)

การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายในการด�ำเนินงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ โดยนโยบายการตลาดในปีที่
ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือร้านค้าพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาด มี
การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีม่ ศี กั ยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นแต่ละประเทศ นอกเหนือจากตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor)
เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยพันธมิตรเหล่านี้จะสามารถให้บริการลูกค้าในการจัดส่งสินค้าระดับย่อยที่มีปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งไม่สูงมาก เพื่อท�ำให้
ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมอยู่ในทุกๆ ที่ ที่ผู้บริโภคต้องการ และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแยกรายพื้นที่ในส�ำนักงานห้าง
ร้าน มหาวิทยาลัย ตามเมืองต่างๆ ซึง่ เป็นการวางแผนส่งเสริมยอดขายไปยังกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้สาขาร้านค้า ตามลักษณะของ
วิสัยการจับจ่ายของลูกค้า เน้นเรื่องการสร้างการรับรู้และเห็นได้บ่อยเพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองซื้อลองใช้ รวมถึงการน�ำ
โปรแกรมการสะสมแต้มจากการซือ้ สินค้าของทางบริษทั ฯ มาใช้สง่ เสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวแบรนด์สนิ ค้าอีกด้วย
กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยออกแบรนด์สินค้าใหม่ และการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ที่ลูกค้าก�ำหนด เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อกระดาษ แต่ที่สำ� คัญคือความ
ต้องการเป็นผู้น�ำในตลาดกระดาษพิมพ์เขียน โดยเข้าไปอยู่ในทุกส่วนแบ่งตลาดของผู้บริโภค สินค้าที่เป็นแบรนด์ใหม่และเข้าสู่ตลาดในปีที่
ผ่านมา ได้แก่ Double A 70 แกรม Quality Orange 70 แกรม Quality Purple 80 แกรม Turbo 70 แกรม และสินค้า OEM อีกหลาก
หลายแบรนด์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและลูกค้า ได้แก่ กิจกรรม “Double A Better
Tomorrow ปลูกฝันปลูกปัญญา” ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจแก่ลกู หลานชาวนาก้าวสูอ่ นาคตทีด่ ี ซึง่ เป็นการมอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 10 ล้าน
บาท จ�ำนวน 5,000 ทุน แก่ 684 โรงเรียนทั่วประเทศ การจัดท�ำเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการรับรู้และต่อต้านโรคมะเร็ง
เต้านมทีเ่ ป็นหนึง่ ในสาเหตุคร่าชีวติ สตรีทวั่ โลกร่วมกับมูลนิธมิ ะเร็งเต้านมแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer Foundation)
เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้โรงงานผลิตกระดาษมีศกั ยภาพมุง่ สูก่ ารพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การได้รบั การรับรองขึน้ ทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์องค์การ โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การบริหารจัดการโครงการต่อยอดการจัดสรรพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสูร่ ะบบ
การจัดการพลังงานในระบบสากล การขับเคลือ่ น CSV (Creating Shared Value) น�ำไปสูก่ ารสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯได้น�ำรูปแบบธุรกิจการด�ำเนินงานด้าน CSV แลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับองค์กร
ภาคธุรกิจต่างๆ ปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และก�ำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
บริษทั ฯมุง่ เน้นการขายตรงให้กบั ผูผ้ ลิตกระดาษโดยเฉพาะกลุม่ ผูผ้ ลิตกระดาษคุณภาพสูงและเป็นลูกค้าซือ้ ขาย ต่อเนือ่ งระยะยาว
ท�ำให้สามารถขายได้ในราคาค่อนข้างดี และความผันผวนน้อย ทั้งนี้จะเน้นขายให้กับลูกค้าในประเทศ เป็นหลัก และส่วนที่เหลือจะขายให้
กับลูกค้าต่างประเทศตามล�ำดับ
ซึง่ จะจัดจ�ำหน่ายโดยฝ่ายขายในประเทศ และฝ่ายขายต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายขายทีอ่ ยูใ่ นประเทศสาขาในจีน และมาเลเซีย เป็นต้น
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำ� นักงาน
ลูกค้าเป้าหมายของกลุม่ บริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทมี่ ปี ริมาณการใช้คอ่ นข้างมาก องค์กรขนาดกลางและขนาด
เล็กในหลากหลายธุรกิจที่เน้นคุณภาพของสินค้า จนมาถึงผู้บริโภครายย่อยในระดับครัวเรือน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนาและขยายช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างทัว่ ถึง โดยกระจายสินค้าทีผ่ ลิตได้ให้แก่ลกู ค้าเป้าหมายผ่าน
ทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทมี่ สี าขาครอบคลุมในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั้งนี้ ลักษณะการจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
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• ตัวแทนจ�ำหน่าย (Distibutor / Exclusive agent) เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยตัวแทน
จ�ำหน่ายเหล่านี้มีระบบการขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าในเมืองหลักของแต่ละประเทศ
• ผู้จัดจ�ำหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) ประจ�ำอยู่ในเมืองย่อยทั่วทุกภูมิภาคของแต่ละประเทศ
เพือ่ คอยกระจายสินค้าไปยังท้องถิน่ ห่างไกลอย่างทัว่ ถึง ท�ำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ ให้แก่ลกู ค้า
เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้างร้านทีม่ สี าขาครอบคลุมในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่น รวมไปถึงการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางแคตตาล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ มีวางจ�ำหน่ายในหลากหลายพื้นที่ และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกดังกล่าว ได้แก่
เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ออฟฟิศเมท เซนทรัล เดอะมอลล์ และเซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น
• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงาน ร้านหนังสือ โดย
กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาสร้างพันธมิตร เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษทั ฯ ไปยังผูบ้ ริโภครายย่อยอย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตร สร้างแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษัทฯ ไปยังรายย่อย
อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ลเอ (Double A copy center : DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิก
ดั๊บเบิ้ลเอ (Double A copy member : DACM) ซึ่งใช้กระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานถ่ายเอกสาร
ศูนย์เครื่องเขียนดั๊บเบิ้ลเอ (Double A stationery shop: DASS) ร้านเครื่องเขียนสมาชิกดั๊บเบิ้ลเอ ( Double A
stationery member : DASM) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำ� นักงานหลากหลาย
รูปแบบให้แก่ผู้บริโภครายย่อย ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะได้รับสิทธิพิเศษช่วยเหลือจากทางบริษัทฯ ให้ร้านก้าวสู่ความ
ส�ำเร็จร่วมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งมี
ศักยภาพในการขยายตลาดในประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความน่า
เชื่อถือและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากว่า 145 ประเทศทั่ว
โลก ดังแผนภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง
แผนภาพที่ 2.2 (ก) แผนที่ระบุตลาดประเทศต่างๆ ของบริษัทฯ
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รายงานประจ�ำปี 2559

(ข)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

ในปี 2558 อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษมีการปรับขยายตัวเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึง่ จะเห็นได้จากปริมาณความต้องการ
เยื่อกระดาษ (ใยสั้น) ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 ล้านตัน ความต้องการเยื่อส�ำหรับการผลิตกระดาษในจีนได้เพิ่มขึ้น 7.8% หรือประมาณ 1.4
ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่ปริมาณความต้องการมากที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมทิชชู ส่วนภูมิภาคที่มี
การส่งออกเยื่อใยสั้นมากที่สุด คือแถบอเมริกาใต้ และ แอฟริกา
ในส่วนของราคาเยือ่ ใยสัน้ ในเอเชีย ตัง้ แต่ชว่ งต้นปี 2557 พบว่าราคาเยือ่ กระดาษได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จนถึงช่วงเดือนสิงหาคม โดย
หลังจากเดือนสิงหาคม พบว่าราคาเยือ่ ใยสัน้ ได้ปรับตัวลดลงเรือ่ ย ๆ จนถึงช่วงปลายปี 2557 และปรับตัวลงอย่างต่อเนือ่ งถึงช่วงต้นปี 2558
การปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากปริมาณ Supply เยือ่ กระดาษทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการเพิม่ ก�ำลังการผลิตของผูผ้ ลิต CMPC ซึง่ เริม่ เดินเครือ่ ง
ใหม่กำ� ลังการผลิต 1.3 ล้านตัน ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม ในขณะทีส่ ถานการณ์ความต้องการของกระดาษพิมพ์เขียนลดลงในช่วงดังกล่าว
ด้านอุปสงค์ (Demand Side)
ในด้านปริมาณความต้องการเยื่อกระดาษทั่วโลกในปี 2558 พบว่ามีความต้องการเยื่อกระดาษขยายตัวจากปีที่ผ่านมาเพียง
เล็กน้อย โดยมีความต้องการในปี 2558 ประมาณ 61.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพียง 2.7%
จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นความต้องการของเยือ่ ใยสัน้ เพิม่ ขึน้ 1.1% เยือ่ ชนิดพิเศษ (High Yeild
Pulp) เพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนเยื่อใยยาว นั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้น 0.3%
ส�ำหรับภูมิภาคความความต้องการเยื่อกระดาษ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีเพียงแค่ 2 ภูมิภาค ได้แก่ จีน 7.8% ละตินอเมริกา
2.8% และ ยุโรป 1.1% ส่วนภูมิภาคอื่น พบว่าความต้องการในปี 2558 ได้ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
กระดาษพิมพ์เขียน
ด้านอุปทาน (Supply Side)
ในปี 2558 ก�ำลังการผลิตเยือ่ ใยสัน้ ได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยก�ำลังผลิตเยือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลักนัน้ มาจากผูผ้ ลิตโซนอเมริกาใต้
ซึ่งรายหลักคือ การเพิ่มก�ำลังการผลิตจ�ำนวน 1.3 ล้านตัน ของโรงเยื่อ Guiaba Mill ของผู้ผลิต CMPC ที่ประเทศบราซิล นอกจากนี้อัตรา
การผลิต (Production Operation rate) ของผูผ้ ลิตทัว่ โลกเฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 92% และในปี 2559 ยังพบว่า มีโรงเยือ่ จ�ำนวนหลายโรงที่
มีแผนจะเพิม่ ก�ำลังการผลิตกว่า 3 ล้านตัน ท�ำให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ อุปทานของเยือ่ กระดาษมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคตอันใกล้นี้
ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน
สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดในประเทศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็น
กระดาษรีมใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับงานพิมพ์ งานนิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ที่ลดลงค่อนข้างมาก จากการถูก
ทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ในส่วนกระดาษรีมเล็กที่สำ� หรับใช้ในส�ำนักงาน ยังคงเติบโตได้ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยู่ใน
อัตราใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดาษน�ำเข้า พบว่ามีปริมาณน�ำเข้าสะสมเพิ่มมากขึ้น
จากการที่ผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย มีการปรับราคาต�่ำลง ท�ำให้ผู้น�ำเข้ามีต้นทุนที่ถูกลง คาดการณ์ว่าปริมาณ
ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนตลาดในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจากกระดาษรีมใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไป
สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดโลก
ประมาณการณ์ความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ในอัตราชะลอตัว หรือประมาณ 1% โดยจะเพิ่มขึ้น ใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาที่ยังคงมีปริมาณการใช้กระดาษต่อประชากรต�่ำ เช่น แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป
ตะวันออก ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้จากจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่มากและยังคงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีการพัฒนาเมือง คน
ชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีปริมาณการใช้กระดาษต่อประชากรสูง เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก
ญี่ปุ่น ซึ่งหากแยกเป็นชนิดของกระดาษ ก็จะลดลงในกระดาษรีมใหญ่ จากการถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขึ้นในกระดาษ
รีมเล็ก เช่นเดียวกับตลาดในประเทศ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก)

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
โรงงานที่ใช้ในการผลิต

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน รวมทั้งสิ้น 7 โรง อันประกอบไปด้วย โรงงานผลิต
เยื่อกระดาษจ�ำนวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจ�ำนวน 5 โรง โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
ซึ่งโรงงานเยื่อกระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดัง
กล่าวเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกต้นกระดาษดับ๊ เบิล้ เอล้อมรอบ และมีอา่ งเก็บน�ำ้ ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษที่ 4 เป็นโรงงาน
ผลิตกระดาษพิมพ์เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วน
โรงงานที่ 5 เป็นโรงงานกระดาษ Alizay ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษ
พิมพ์เขียนทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โรงงาน
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1
(“Pulp 1”)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2
(“Pulp 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
(รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1
(“Paper Mill 1”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2
(“Paper Mill 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3
(“Paper Mill 3”)
โรงผลิตกระดาษ Alizay

ท�ำเลที่ตั้ง
เขตอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ปีที่เริ่มด�ำเนิน
การผลิต
2539

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(ตันต่อปี)
175,000

2540

252,000

รวม
ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2536

427,000
45,000

เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

2538

240,000

เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

2539

240,000

เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

2556

220,000

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

2556

300,000
1,045,000

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถ
ด�ำเนินงานได้จริงแตกต่างจากก�ำลังการผลิตติดตั้งอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต
(Debottlenecking) ให้สามารถด�ำเนินการผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลด
ลงอันเป็นผลจากสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
พิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559

ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน)
ปริมาณการผลิตจริง (ต่อปี)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

• เยื่อใยสั้น

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1(“Pulp 1”)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 (“Pulp 2”)
รวมผลผลิตเยื่อ
• กระดาษพิมพ์เขียน
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1
(“Paper Mill 1”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2
(“Paper Mill 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3
(“Paper Mill 3”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
(รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
โรงงานผลิตกระดาษ Alizey
รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่
ผลผลิตกระดาษรีมเล็ก
ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่
ผลผลิตกระม้วนสำ�เร็จรูป
รวมผลผลิตกระดาษสำ�เร็จรูป

246,072
283,566
529,638

236,550
271,150
507,700

242,636
264,799
507,435

183,274

145,684

173,271

195,789

181,888

199,757

199,453

174,222

183,566

33,883
160,743
773,142
625,278
46,019
37,737
709,035

29,092
234,559
765,445
600,875
63,464
28,695
693,034

35,187
156,664
748,445
570,705
80,493
36,560
687,758

โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้การรับรอง
ตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมาตรฐานการ
จัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007 อีกทั้ง ยังได้
ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO (International Standard Organization: ISO)

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาวัตถุดิบ
ไม้ยูคาลิปตัส
แหล่งที่มา

: เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยี
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื้อเยื่อจากแม่พันธุ์ที่ดี ท�ำให้ได้ต้นกล้าที่มีลักษณะเหมือนกันหมด และได้
เยือ่ กระดาษทีไ่ ด้มาตรฐานเดียวกัน โดยบริษทั มีโครงการน�ำกล้าไม้วจิ ยั ดังกล่าวไปด�ำเนินโครงการส่ง
เสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรโดยตรง ซึง่ เป็นการน�ำพืน้ ทีเ่ หลือใช้มาก่อให้เกิดราย
ได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีการเปิดรับซื้อไม้โดยตรงจากเกษตรกรทั่วไป ลานไม้ โรงผลิตชิ้น
ไม้สับทั่วไป และการจัดหาโดยบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

วัสดุทดแทน

: วัตถุดิบที่สำ� คัญที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพสูงคือ ไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อ
กระดาษทั่วโลกได้ยอมรับว่าเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส จะให้เยื่อกระดาษคุณภาพดี เหมาะกับ
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียนมากที่สุด แต่ทั้งนี้ วัสดุที่อาจทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและ
กระดาษ ได้แก่ ชิ้นไม้จากไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชานอ้อย ฟางข้าว และเศษกระดาษที่ใช้แล้ว โดยบริษัท
ต้องท�ำการปรับปรุงเครื่องจักรและเทคนิคการผลิตให้สามารถรองรับวัตถุดิบประเภทดังกล่าว ซึ่งใน
ปัจจุบันทางบริษัทมีความมั่นใจว่าแหล่งวัตถุดิบ คือไม้ยูคาลิปตัสจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ

: จากทีบ่ ริษทั มีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกร โดยเริม่ ด�ำเนินการส่งเสริม
ตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมา

เยื่อใยยาวฟอกขาวส�ำหรับการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
บริษัทฯ ซื้อเยื่อใยยาวจากประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ เยื่อใยยาวถือเป็นสินค้า Commodity มีผู้ผลิต
มากราย หาซื้อได้โดยง่าย
สารเคมี
สารเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต เมทธานอล และทัลคัม โดยบริษัทจะน�ำเข้าเองโดยตรง
หรือสั่งซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่าย และสารเคมีที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดซัลฟูริก
(ข)

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
•

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบต่างๆ ดังนี้
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2008 ระยะเวลารับรอง 20
พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2561
- มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (TIS18001&OHSAS 18001)
ในปี2553 ปัจจุบัน เป็น TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ระยะเวลารับรอง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4
กุมภาพันธ์ 2562 และ
- มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ตั้งแต่ ปี2540 ปัจจุบันเป็น ISO14001:2004 ระยะเวลารับรอง 28
พฤษภาคม 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
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•

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการป่าปลูก (Forest Stewardship Council : FSC) ใน
ปี 2016

•

บริษัทฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดยกระบวนการ
ผลิตจะใช้คลอรีนไดออกไซต์แทนการใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซิน

รายงานประจ�ำปี 2559

•

บริษัทฯ มีการวางแผนเกี่ยวกับการบ�ำบัดน�้ำทิ้งอย่างมีระบบ โดยได้ลงทุนก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำ และติดตั้งอุปกรณ์รวม
ถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการป้องกันมลภาวะ

•

ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งของโครงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งมีชื่อเสียง
ทางด้านการออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากโรงงาน ท�ำให้น�้ำที่จะระบายออกนอกโรงงาน มีคุณสมบัติดีกว่ามาตรฐานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมก�ำหนด ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังน�ำมาใช้ในการเกษตรในบริเวณใกล้
เคียงได้อีกด้วย

•

เทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงซึง่ จะใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิตน้อยส่งผลให้ตน้ ทุนลดลง และลดปริมาณ
น�ำ้ ที่ต้องบ�ำบัดลง

•

ใช้น�้ำจากอ่างเก็บน�้ำที่ขุดขึ้นเองไม่รบกวนแหล่งน�้ำสาธารณะเพื่อรองรับน�้ำหลาก น�้ำล้นในฤดูฝน โดยมีความจุรวม 36
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคของโรงงาน โดยไม่รบกวนแหล่งน�้ำธรรมชาติของชุมชน

•

การไม่ระบายน�ำ้ สู่แหล่งสาธารณะ น�้ำที่ระบายออกจากโรงเยื่อและกระดาษจะไม่ระบายออกสู่แหล่งน�้ำสาธารณะแต่จะ
ระบายสู่อ่างเก็บน�้ำซึ่งรองรับน�ำ้ ที่บ�ำบัดแล้วได้ถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามที่ได้จัดท�ำสัญญาไว้แล้ว น�ำ้ ดัง
กล่าวจะถูกใช้รดต้นไม้กระดาษในแปลงปลูกต้นกระดาษบริเวณใกล้เคียง ซึง่ ท�ำให้ไม้เจริญเติบโตขึน้ ดังนัน้ จึงไม่ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

•

ติดตั้งอุปกรณ์ขจัดกลิ่น เพื่อให้ปราศจากกลิ่นรบกวนทั้งภายในโรงงานและบริเวณใกล้เคียง โดยจะน�ำกลิ่นส่งไปตามท่อ
เข้าสู่เตาเผา

•

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งการ
ด�ำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น เน้นการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ

•

บริษทั ฯ เน้นการน�ำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การน�ำกากตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ไปใช้ในการปรับปรุง
ดิน ในพื้นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ การน�ำปูนขาวที่เหลือใช้ ไปให้ชาวนา เพื่อปรับสภาพดินเปรี้ยว โดยร่วมกิจกรรมกับ
เกษตรอ�ำเภอ

•

โรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ ด้านต่างๆ ได้แก่
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน จากกระทรวงแรงงานฯ ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2559
- รางวัลโครงการอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิง่ แวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ ปี 2539 และรางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 3 รับรองตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2559

ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ได้เปิดเผยรายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 3. ปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

2.4

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนักในความส�ำคัญของการบริหารและควบคุมความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงาน
อย่างมั่นคงและต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก บริษัทจึงได้น�ำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาประยุกต์ใช้ อย่างไร
ก็ตามบริษทั ฯ ยังมีปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงปัจจัยความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีก่ ลุม่
บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจ
ทราบล่วงหน้าได้ โดยบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักต้นทางที่ใช้ในการผลิตเยื่อใยสั้น คือ ไม้จากต้นกระดาษดั๊บเบิ้ลเอ โดยต้นกระดาษนั้นได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย
บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ต้นกระดาษที่มีปริมาณเยื่อสูง มีความต้านทานโรค และทนต่อสภาวะอากาศในประเทศไทย
ในส่วนของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ประกอบไปด้วย เยื่อใยสั้นที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เอง และเยื่อใยยาวที่กลุ่ม
บริษัทฯ น�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการขาดแคลนวัตถุดิบหลักดังกล่าวในการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการในการจัดหาวัตถุดิบที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงที่
จะเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากปัจจัยในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 1) วัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อกระดาษ
เยื่อกระดาษทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เป็นเยื่อใยสั้น โดยใช้ไม้จากต้นกระดาษในกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
การลงนามในสัญญากับคู่ค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นผู้เพาะพันธุ์ต้นกระดาษ บริหารและจัดการการจัดหาไม้จากต้นกระดาษ
รวมทั้งบริหารและจัดการการขนส่งไม้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดหาไม้ท่อนและไม้สับ สัญญาจ้างบริหารจัดการงานส่ง
เสริมปลูกต้นกระดาษ
จากมาตรการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่กล่าวไว้ในข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการส่งออกไม้สับจากต้นกระดาษ เพื่อเป็น
วัตถุดิบให้กับโรงผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการจัดหาไม้สับนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต
		 2) วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
กลุ่มบริษัทฯ ใช้เยื่อกระดาษ 2 ประเภท ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน คือ เยื่อใยสั้น และเยื่อใยยาวส�ำหรับเยื่อใยสั้นที่ต้องใช้
ในกระบวนการผลิตนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ สามารถผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่ โดยก�ำหนดแผนในการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้ได้สูงที่สุด โดยน�ำเข้าเยื่อใยสั้นที่เป็นส่วนต่างระหว่างความต้องการเยื่อใยสั้นในกลุ่มบริษัทฯ กับก�ำลังการผลิตที่สามารถ
ผลิตได้ โดยมีการส�ำรองปริมาณเยื่อใยสั้นไว้ประมาณ 2– 4 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
ในส่วนของเยื่อใยยาวนั้น กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยาวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นต้น
ไม้พวกสน เติบโตได้ดีในที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อเยื่อใยยาวจากตลาดเป็นรายครั้งทุก 2-3 เดือน ด้วยการ
ให้ผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายเสนอราคาเข้ามาประมาณ 3 ราย ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าท�ำสัญญากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใด เนื่องจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายเยื่อใยยาวใน
ตลาดมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
จากการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบริหารและจัดการวัตถุดิบ เป็นผล
ให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการของกลุ่ม
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บริษทั ฯ แต่อย่างใด อีกทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังเชือ่ มัน่ ว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการขาดแคลน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต
		 3) วัตถุดิบอื่น
3.1) สารเคมี
นอกเหนือจากวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กลุม่ บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีหลาย
ชนิดเป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอเรต แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรด
ซัลฟูริก เมทธานอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึ่งการจัดซื้อสารเคมีเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายระยะยาว
กับคู่ค้ารายใดเช่นเดียวกับการจัดหาเยื่อใยยาว เนื่องจากสารเคมีหลายชนิดที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้มีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายอยู่ในตลาด
เป็นจ�ำนวนมาก ในราคาที่ใกล้เคียงกัน และจัดหาได้ง่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อมีอ�ำนาจ
ต่อรองค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตสารเคมีบางชนิดด้วยตนเอง ซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ� ำหน่าย
จ�ำนวนน้อยราย และใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น คลอรีนไดออกไซด์ (CLO2) และ
แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดสังเคราะห์(PCC) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบลงได้ นอกจากนี้ สารเคมีบาง
ชนิดสามารถใช้สารอื่นที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดทดแทนได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่า ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่ในระดับ
ที่สามารถบริหารจัดการได้
3.2) น�้ำดิบและน�ำ้ เพื่อการอุตสาหกรรม
น�ำ้ ดิบและน�ำ้ เพือ่ การอุตสาหกรรมเป็นสาธารณูปโภคหลักทีจ่ ำ� เป็นและมีความส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ หาก
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต ย่อมส่งผลกระทบ
ให้การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงักได้ ดังนั้น การจัดหาแหล่งน�ำ้ ไว้ใช้ในระยะยาวย่อมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นต่อผลการด�ำเนินงาน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการโรง
กรองน�ำ้ เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�ำ้ ใส จ�ำกัด ซึ่งมีความสามารถในการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำอุตสาหกรรม 80,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน หรือ 29.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งบริษัทฯมีพื้นที่อ่างเก็บน�ำ้ ประมาณ 800 ไร่สามารถบริการจัดหาน�้ำดิบได้มากกว่า 36
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และได้ท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำระยะยาวดังกล่าวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้
ในระดับหนึง่ และตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ ำดิบและน�้ำเพือ่ การอุตสาหกรรม ดังนัน้
ความเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะขาดแคลนน�ำ้ ดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ
3.1.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึง่ เป็นสินค้าทีแ่ ทบจะ
ไม่มคี วามแตกต่างกัน และราคาของสินค้าดังกล่าวถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนัน้ ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ย่อมส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
(Price Elasticity of Demand) ไม่สูงนัก จึงเป็นเหตุท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ทั้งจ�ำนวน
และท�ำให้ราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบดังกล่าวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ตั้งแต่บริษัทฯ ขยายก�ำลังการผลิตกระดาษในปี 2556 ส่งผลให้ปริมาณ
เยื่อใยสั้นที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ บริษัทฯ ต้องน�ำเข้าเยื่อใยสั้นจากต่างประเทศบางส่วน โดยเฉพาะในช่วงการปิดซ่อมบ�ำรุงโรงเยื่อประจ�ำปี
ซึ่งส่งผลกระทบท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งวัตถุดบิ เป็นของตนเอง
โดยกลุม่ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาวิจยั และพัฒนาสายพันธุต์ น้ กระดาษขึน้ มา และด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในแต่ละภูมภิ าค สนับสนุน
ให้มกี ารปลูกต้นกระดาษในพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าและบนพืน้ ทีต่ ามคันนา เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเยือ่ ใยกระดาษ และน�ำเยือ่ กระดาษที่
ได้ไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนต่อไป ทั้งนี้ ต้นกระดาษเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยื่อในปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายในการ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ปลูกอยู่ในระดับเดียวกันกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสทั่วไป จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่งในช่วงที่
ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการวิจัยพัฒนาเทคนิคที่ใช้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่ามาทดแทนเยื่อใยสั้น
ได้อีกบางส่วน ท�ำให้ผลกระทบจากการน�ำเข้าเยื่อใยสั้นต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก ซึ่งปัจจุบัน สัดส่วนการใช้เยื่อใยสั้นน�ำเข้ามาใช้ในการ
ผลิตไม่เกิน 10% ของปริมาณวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตกระดาษทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่นๆ ที่หา
ซื้อในตลาดได้ยากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
จากมาตรการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้างต้น ประกอบกับการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง และหา
วัตถุดิบอื่นทดแทน ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมากนัก
3.1.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาย

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนโดยทั่วไปเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจ
ท�ำให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความผันผวน และ/หรืออาจปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญได้ หากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเด่นแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น อาทิ
เช่น ความเนียนเรียบของกระดาษ การต้านทานความชื้นของกระดาษ และการดูดซับหมึกพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่าย
รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance and Technical Services) ที่คอยให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายของกลุม่ บริษทั ฯ
ซึง่ อยูใ่ นระดับกลางและระดับบน มีความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และไม่ออ่ นไหวต่อระดับราคามากนัก ท�ำให้สามารถก�ำหนดราคา
สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด และไม่ผันผวนไปตามสภาวะอุตสาหกรรมมากนัก
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า Double A ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภคในตลาด (Brand Awareness) และ
สือ่ สารถึงผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ กับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงกับตลาดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นอันดับแรกทุกครัง้ ทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สินค้า มีความภักดีตอ่ ตราสินค้า (Brand Loyalty)
และเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ กับสินค้าของคูแ่ ข่ง ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริโภคยินยอมทีจ่ ะจ่ายในราคาทีเ่ พิม่
ขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ จากการด�ำเนินการทางการตลาดดังกล่าว ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษา
เสถียรภาพของราคาจ�ำหน่ายสินค้าไว้ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีทรี่ าคาขายผันผวนหรือปรับตัวลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ กลุม่ บริษทั ฯ ก็คาดว่าจะสามารถรักษาความสามารถใน
การท�ำก�ำไรไม่ให้ได้รบั ผลกระทบในเชิงลบมากนัก เนือ่ งจากระดับราคาสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ สูงกว่าราคาตลาดโดยเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ท�ำให้มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงได้จากการส่งเสริมการขาย อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบส่วน
ใหญ่ดว้ ยตนเอง จึงท�ำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาขายทีอ่ าจกระทบ
ต่อภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.1.4

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่าย

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่องทางการจัดจ� ำหน่ายและการกระจายสินค้ามีผลกระทบต่อ
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเป็นอย่างมาก โดยได้แต่ง
ตั้งผู้บริหารช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้เข้ามาดูแลการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญ และความ
เข้าใจในสภาวะตลาด เข้ามารับผิดชอบในการจัดหาผู้จัดจ�ำหน่าย พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และวางแผนท�ำการตลาดร่วมกับกลุ่ม
บริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าตรงไปยังช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหน่ายมากกว่า 70
ราย ส�ำหรับตลาดในประเทศ และมากกว่า 2,900 ราย ส�ำหรับตลาดต่างประเทศใน 145 ประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้จัดจ�ำหน่ายช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวาง และช่วยขยายฐานลูกค้า
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละรายนั้นมี
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันมาโดยตลอด นอกจากนีย้ งั ได้เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าด้วยการกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
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รายงานประจ�ำปี 2559

(Modern Trade) หลายแห่งที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้
พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายรูปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนย์ถา่ ยเอกสาร Double A Copy Center ศูนย์ถา่ ยเอกสารสมาชิก Double
A Copy Member และร้านขายกระดาษและเครือ่ งเขียน Double A Stationary Shop ร้านขายกระดาษและเครือ่ งเขียนสมาชิก Double
A Stationery Member รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายด้วยตนเองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้ลกู ค้ารูจ้ กั และจดจ�ำตราสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้ ด้วยการสือ่ สารและกระจายสินค้าไป
ยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าเหล่านี้
จากการที่กลุ่มบริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้
กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายลงได้ในระดับหนึ่ง และสามารถท�ำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้ง ผู้บริโภคกลุ่มอื่นในตลาดด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถควบคุมได้และไม่สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญ
3.1.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยี

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนทั่วไป ผู้คนส่วนใหญ่พึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เนต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค ท�ำให้ความต้องการใช้กระดาษเพื่อการติดต่อสื่อสารทั่วไปลดน้อยลง อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่างๆ
ได้เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้การน�ำเสนอและจ�ำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการจ�ำหน่ายเมื่อ
เทียบกับสิ่งพิมพ์ปกติยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก และผู้ใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ยังอยู่ในวงจ�ำกัด  กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่
เกิดขึ้นเหล่านี้ และได้ปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางใน
การด�ำเนินการกับพฤติกรรมการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
1. ผลักดันการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ต่างๆ ในส�ำนักงานให้มากขึ้น
2. การสร้างกลยุทธ์มุ่งเน้นการรองรับธุรกิจหรือภาคส่วน ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้กระดาษ เช่น ทนายความ บัญชี การศึกษา
และ หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค
3.การขยายฐานธุรกิจไปในประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งยังมีอัตราการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ในแต่ละขัน้ ตอนมีความสัมพันธ์กนั และจ�ำเป็นต้องอาศัยความต่อเนือ่ งโดยตลอด เพือ่ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ และรักษาระดับของยอดขายให้มเี สถียรภาพ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึง่ หยุดชะงัก
เนือ่ งจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจได้รบั ความเสียหาย หรือได้รบั ผลกระทบร้ายแรงจากภัย
ธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและอยู่นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้าดับ
อุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน อัคคีภัย และการก่อการร้าย ย่อมส่งผลในเชิงพาณิชย์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่ม
บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขในกรณีดงั กล่าว เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ และเพือ่ บรรเทาความเสียหาย
ที่จะได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าวและผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งจากเหตุสดุ วิสยั โดยใช้มาตรฐานสากลในการออกแบบระบบ
การปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การเดินเครื่อง (Process Operation) การบ�ำรุงรักษา
(Preventive, Corrective and Predictive Maintenance) ให้มีความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วน มีการจัดเตรียมอะไหล่และเครื่อง
มือไว้อย่างเพียงพอ และได้ท�ำการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาขยายคอขวด (Debottlenecking) ของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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รวมทั้ง จัดโครงสร้างองค์กร ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ มอบหมายงาน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท�ำงาน เนื่องจากการด�ำเนินงานในแต่ละส่วนมีความซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท�ำงาน และกลุ่มบริษัทฯ ได้
ลงทุนเพิ่มเติมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยด�ำเนินการติดตั้งระบบหัวกระจายน�้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ใน
สถานประกอบการ และได้เพิ่มจ�ำนวนหัวกระจายน�ำ้ ดังกล่าวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก อีกทั้ง มีการตรวจสอบระบบความพร้อมการใช้
งานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีคณะท�ำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ERT) ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถก�ำหนดแนวทางรับและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมกันภายในร่วมกันทุกฝ่ายร่วมกัน เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน และตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อลดมูลเหตุของที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย และควบคุมระดับความเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ โดยค�ำนึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส�ำคัญ และน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการควบคุมบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ในการรับประกัน
ภัยให้แก่กิจการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยกับบริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คุ้มครองความเสี่ยงภัย 2
ประเภทหลัก คือ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง ซึ่งมีทุนประกันรวมทั้งสิ้น 20,702.70 ล้านบาท โดยมีวงเงินคุ้มครอง
เป็นจ�ำนวน 11,000 ล้านบาทต่อเหตุการณ์และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งมีทุนประกันรวม 1,950.00 ล้านบาทตามล�ำดับ ซึ่งประกัน
ภัยทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถครอบคลุมความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจและทรัพย์สินของที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหาก
เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จึงช่วยให้ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงได้
3.1.7

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจเป็นอย่าง
มาก เพื่อลดผลกระทบหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน บุคลากร ชุมชน และสภาพแวดล้อม จากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
โดยมีการวางแผนและก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่การเลือกท�ำเลที่ตั้งสถานประกอบการที่ห่างไกลจากชุมชน การ
ด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานตามมาตรฐานสากล การติดตั้งระบบก�ำจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ การจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำจากกระบวนการ
ผลิต และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการด� ำเนินนโยบายต่างๆ เหล่านี้จะ
ช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง มุ่งเน้นให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทีมงานเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด และมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล
ปัจจุบันบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบ
อิสระจากภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านชีวอนามัยและ
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่หน่วยงานราชการก�ำหนดอย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของ
กลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเพียงพอในการป้องกันความเสีย่ ง
และลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า และลูกค้า
ขั้นตอนการจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มจากการที่ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือลูกค้าส่งค�ำสั่งซื้อเข้ามายังกลุ่มบริษัทฯ จาก
นั้นจะมีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันจนแล้วเสร็จ ต่อมากลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือลูกค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ และจะได้รับเงินค่าสินค้าจากคู่ค้าภายในระยะเวลาที่กำ� หนด อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกรรมดังกล่าว มีโอกาสที่ผู้จัดจ�ำหน่าย
หรือลูกค้าจะประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่องจนท�ำให้ไม่สามารถช�ำระค่าสินค้าให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ ได้ อีกทัง้ ปัจจัยภายนอก
อื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการช�ำระเงินของคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ภาวะความไม่สงบภายในประเทศ ข้อพิพาททางการเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งหากลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ช�ำระค่าสินค้าได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือไม่
สามารถช�ำระค่าสินค้าบางส่วนหรือทัง้ จ�ำนวนให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ ย่อมส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดรับของกลุม่ บริษทั ฯ ไม่
เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรือเกิดค่าใช้จ่ายจากการมีหนี้สูญ
(หน่วย: ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
501
347
283
(1)
(1)
(1)
500
346
282

ลูกหนี้การค้า – กิจการทีไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

2,582
(26)
2,556

2,367
(9)
2,358

2,041
(2)
2,039

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

3,056

2,704

2,321

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้การค้าจากปี 2557 ถึงปี 2558 และ ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้าระหว่างปี 2557 กับ
ปี 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.50 และเมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้าระหว่างปี 2558 กับปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้
การค้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.02 ซึง่ พฤติกรรมการจ่ายช�ำระเงินของลูกค้าจะมีรอบการจ่ายช�ำระเงินทีเ่ ป็นธรรมเนียมทางการค้าทีเ่ ป็นปกติ โดยลูก
หนี้การค้าไม่ใช่ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระเงิน หรือเกิดจากลูกค้าชะลอการช�ำระเงิน หรือลูกค้าขาดสภาพคล่องในการช�ำระหนี้ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ� เนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระ โดยในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
นั้น กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือลูกค้าเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือจ่ายเงินล่วงหน้า
ก่อนส่งสินค้า (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณีที่สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจอย่างกว้างขวาง กลุ่มบริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้าท�ำการติดต่อสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเพิ่มการยืนยัน
(Add Confirm) เล็ตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ซึ่งจะลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สถาบันการเงินต่างประเทศประสบปัญหาทางการเงิน
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกันภัยหนี้เสีย (Credit Insurance) กับบริษัทประกันภัยชั้นน�ำของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่
ระดับ A ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูง และมีความเสี่ยงต�่ำ และพร้อมที่จะจ่ายสินไหมทดแทนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่า
หนีท้ ผี่ ดิ นัดช�ำระเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ รวมไปถึงการล้มละลายทางการเงินของคูค่ า้ การปฏิวตั ิ และปัญหาการเมืองภายในประเทศคูค่ า้
ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า หรือตัวแทนจ�ำหน่าย ทั้ง
ในส่วนของประวัตบิ ริษทั ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ประเมินความน่าเชือ่ ถือก่อนทีจ่ ะเข้าท�ำธุรกรรมทางการค้าร่วมกัน ปัจจุบนั
ลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผูม้ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางในตลาดการค้า และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ บริษทั ฯ มาอย่าง
ยาวนานท�ำให้ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดช�ำระของลูกหนี้การค้าในประเทศมากนัก
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดเงื่อนไขการช�ำระเงินและหลักประกันที่เหมาะสมกับ
ความเสีย่ งของลูกค้าแต่ละราย และติดตามการช�ำระเงินโดยตรงกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการจัดท�ำรายงานสถานะลูกหนีป้ กติและลูกหนี้
ทีจ่ ะครบก�ำหนดเป็นรายสัปดาห์ เพือ่ ใช้ในการติดตามการช�ำระหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามีลกู หนีเ้ ริม่ ผิดนัดช�ำระ จะมีการส่งหนังสือทวงถาม
เป็นระยะๆรวมทั้งอาจบังคับให้วางหลักทรัพย์คำ�้ ประกันตามความเหมาะสม ตลอดจนถึงขั้นเข้าสู่การฟ้องร้องด�ำเนินคดี
3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีจ�ำนวนประเทศปลายทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
ปี ปัจจุบันกว่า 145 ประเทศแม้ว่านโยบายการส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ จะก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่
แต่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในบางประเทศรวมทัง้ เป็นการกระจายความเสีย่ งจากความผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย
ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีรายได้หลักเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร
วอนเกาหลี และอื่นๆ เช่น ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน มาเลเซียริงกิต ปอนด์และดอลล่าร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มี
ต้นทุนวัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่ และเครื่องจักรบางส่วนที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและยูโร รวมทั้งยังมีค่า
บริการค่าขนส่งในต่างประเทศ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่าง ๆ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
ยูโร วอนเกาหลี หยวน ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน ดองเวียตนาม เป็นต้น
แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะพยายามบริหารกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงิน
เดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)แต่ก็ยังมีบางช่วงเวลาที่จะต้องอาศัยมาตรการอื่นมาเสริม เช่น
การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศอีกทางหนึ่ง
จากการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มากนักท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระหนี้ทมี่ ีอัตราดอกเบี้ยของกลุม่ บริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี้สนิ ทีม่ อี ัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และ
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

หลักประกัน

ครบก�ำหนด

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

4,541.81

MMR, MLR-2.00%
LIBOR 6 เดือนบวกด้วยไม่ตำ�่
กว่า 2.00% และ 3.40% –
3.50%

มี

ภายใน 1 ปี

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)

423.32

MLR-0.5 ถึง MLR

มี

2562

เงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับโครงการโรงกระดาษ 3
จากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)

2,271.47

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจ�ำ
12 เดือน+3.50%

มี

2564

หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท

13,293.82

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70,
4.85, 4.90, 5.00, 5.05, 5.10,
5.25, และ 5.75 ส�ำหรับ 3 ปี 4
ปี 5 ปี และ 5 ปี 6 เดือน

ไม่มี

2560 – 2565

รวม

20,530.42

–

–

–

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,813.28 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.19 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท�ำให้ภาระ
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ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 บริษัทฯ จะมีภาระเพิ่มขึ้นจ�ำนวนประมาณ 68.13 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ท�ำให้สัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลด
ลงซึง่ จะช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถประมาณการต้นทุนการด�ำเนินงานทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถควบคุม
ต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพได้
3.2.4 ความเสี่ยงจากการช�ำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จัดหาสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด�ำเนินงานบางส่วนมาจากการเข้าท�ำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการ
เงิน รวมทั้ง ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนใน
โครงการใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินรวมทั้งสิ้น 423.32 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเป็นจ�ำนวน 203.04 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นสกุล
เงินบาทรวมทั้งสิ้น 2,271.47 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี จ�ำนวน 453.82 ล้านบาท ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวท�ำให้
กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า
ทางการเงิน และสัญญากูย้ มื เงิน เพือ่ ไม่ให้การช�ำระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินงานและฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย ได้กำ� หนดให้กลุ่มบริษัทฯ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่างๆ รวมทั้ง การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิเช่น อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt
Service Coverage Ratio: DSCR) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้เจ้าหนี้เงินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข ก� ำหนดเงื่อนไขอื่นใด
เพิ่มเติม หรืออาจด�ำเนินการยึดหลักประกันของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 ระหว่างไตรมาสที่ 1/2558 ถึงไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อ
ก�ำหนดของสัญญากูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินจ�ำนวน 2 แห่ง ในส่วนของการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน ด้านอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current
Ratio) ได้ โดยเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั ฯ ต้องด�ำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ตำ�่ กว่า 1 เท่า ซึง่ ในไตรมาสที่ 1/2558 ไตรมาส
ที่ 2/2558 และไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.88 0.90 และ 0.99 เท่า ตามล�ำดับ และบริษัทฯ สามารถ
กลับมาด�ำรงเงื่อนไขดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 4/2558 ที่อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.06 เท่า ทั้งนี้ ในส่วนของไตรมาสที่ 1/2559 และ
ไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.85 เท่า และ 0.87 เท่า ตามล�ำดับ เนื่องจากมีการจัดประเภทรายการหุ้น
กู้ระยะยาวสกุลเงินบาทส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจากหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2558-2559
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินแล้ว อีกทั้งมีแผนการ
ด�ำเนินการทีจ่ ะท�ำการไถ่ถอนคืนหุน้ กูก้ อ่ นก�ำหนด เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากูย้ มื
เงินกับสถาบันการเงิน ไว้อีกด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวจากทางสถาบันการเงินได้ อาจส่งผลท�ำให้
สถาบันการเงินนั้นๆ มีสิทธิที่จะเรียกหนี้สินคืนจากบริษัทฯ ได้ ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถช�ำระคืนหนี้สินดังกล่าวได้ อาจเข้าเหตุผิดนัดและ
ส่งผลให้หนุ้ กูข้ องบริษทั ฯ ถึงก�ำหนดช�ำระโดยพลัน อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี ากสถาบันการเงินและ
ได้รบั การอนุมตั ผิ อ่ นผันการไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากูย้ มื เงินจากทางสถาบันการเงิน ทัง้ นีส้ ำ� หรับไตรมาสที่ 3/2559
บริษัทฯ สามารถกลับมาด�ำรงเงื่อนไขดังกล่าวได้ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.03 เท่า และไตรมาสที่ 4/2559 เท่ากับ 1.17 เท่า
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะ
สม ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ได้นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายที่จะพยายาม
รักษาสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม รวมทัง้ พยายามรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะท�ำให้
ความเสี่ยงจากการช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ
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3.2.5

ความเสี่ยงจากการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน

ในการด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อ 7.1(ญ) ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุน้ กูน้ นั้ ก�ำหนด
ให้หนี้สินในสูตรการค�ำนวณไม่นับรวมถึง (1) หนี้ด้อยสิทธิ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ (3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจากเจ้าหนี้ด้อย
สิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์อันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทล้มละลาย หรือมีการช�ำระ
บัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอันดับสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ โดยจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสิทธิไล่เบี้ย
ของหนีด้ อ้ ยสิทธิมลี กั ษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงน�ำหนีด้ อ้ ยสิทธิทงั้ 3 รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่
ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็นหนี้สิน ซึ่งสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการค�ำนวณ
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของหุน้ กูท้ วั่ ไปทีห่ นีส้ นิ จะใช้หนีส้ นิ ทัง้ หมดทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (รวมหนีด้ อ้ ยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนีด้ อ้ ยสิทธิ
ท�ำให้ D/E Ratio ที่ค�ำนวณตามสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการยังด�ำเนินธุรกิจได้
ตามปกติ หนี้ด้อยสิทธิมีสิทธิในการได้รับช�ำระหนี้เสมือนเทียบเท่ากับเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี้ทั่วไป
การค�ำนวณ D/E Ratio ตามสูตรของบริษัท อาจส่งผลให้ในอนาคตบริษัทสามารถก่อหนี้ด้อยสิทธิและ/หรือภาระหนี้สินอื่น
ได้เพิ่มขึ้นไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้มากกว่าบริษัททั่วไปที่ก�ำหนดสูตร D/E Ratio ตามปกติ และ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางการ
เติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ และแม้วา่ การก่อหนีด้ อ้ ยสิทธิของบริษทั ฯ จะสามารถเกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ได้ แต่ผถู้ อื หุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ยังคงมีสทิ ธิเรียกร้องใน
การช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้ด้อยสิทธิทั้งหมด โดยปี 2559 บริษัทยังไม่มีภาระหนี้ด้อยสิทธิเกิดขึ้น

3.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเกี่ยว
โยงกัน ดังนั้น การเข้าท�ำรายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางที่ท�ำให้การด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้าท�ำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการเข้าท� ำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มี
ความเกี่ยวโยงกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ อาทิเช่น การซื้อขายสินค้า
การให้บริการ การกู้ยืมระหว่างกัน เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่
12 เรื่องรายการระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และด�ำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยได้ก�ำหนดแนวทาง
ในการพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน และมีนโยบายในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ำหรับ
การเข้าท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการ รวมทั้ง มีการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะได้รับเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะรายการเทียบเท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลัก
เกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส
เช่น การจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรืออาจ
มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติการเข้าท�ำรายการได้ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู ้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท DOUBLE A HOLDINGS LIMITED (“DAH”) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 349,147,804
หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและอ้อม
ผ่าน DAH บริษัทแหลมเขายูคาโนโลยีจ�ำกัด และบริษัทอีสเทิร์นการเกษตร จ�ำกัด เป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 87.82 ของจ�ำนวนหุ้นที่
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จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ทีม่ ากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวท�ำให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอำ� นาจในการควบคุม
บริษทั ฯ และมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ฯ ในทุกเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั ฯ จึง
มีความเสีย่ งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่นเี้ สนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและเพื่อ
ให้สามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะส�ำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นหลัก ซึ่งสินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวนี้ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีทั้งสิ้น 27,270 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ถาวร
หลักของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น
งานระหว่างการก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
หัก : ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อด้อยค่า
รวม

มูลค่าตามบัญชี ณ 31
ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)
3,738
8,409
45,269
398
513
3,192
1,015
(34,632)
(632)
27,270

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ/เช่าซื้อ/เช่าทางการเงิน

รายการสินทรัพย์ที่ซื้อมาของบริษัทย่อย
ในเดือนมกราคม 2556 DA Alizay SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อโรงงานและทรัพย์สินของโรงงานผลิตกระดาษ
อลิเซ่จากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขยายฐานการผลิตใหม่ในประเทศฝรั่งเศสส�ำหรับการบุกตลาดในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวัน
ตก เดิมโรงงานแห่งนี้เป็นของบริษัทเอกชนจากฟินแลนด์ ภายใต้ชื่อ โรงเยื่อและโรงกระดาษอลิเซ่ (Alizay) หลังประสบปัญหาจนต้องปิด
โรงงาน รัฐบาลฝรัง่ เศสจึงเข้าจึงเข้าซือ้ กิจการเพือ่ น�ำมาขายต่อให้นกั ลงทุนรายอืน่ เพือ่ ให้เปิดด�ำเนินงานได้อกี ครัง้ โดยทางรัฐบาลฝรัง่ เศส
ได้ตกลงเลือกบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทยที่มีกระดาษไปจ�ำหน่ายในประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินการ
ต่อเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 18 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 720 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัท Cabinet ROUX ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์
ประเภททีด่ นิ และราคาเปลีย่ นแทนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ ผลของการประเมินมีมลู ค่าสูงกว่าราคาทุนทีซ่ อื้ มาก
เนือ่ งจากผูป้ ระเมินตัง้ สมมุตฐิ านว่าบริษทั ฯ จะมีการด�ำเนินงานตามก�ำลังการผลิตของโรงงาน บริษทั ฯและผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

64

ในปีแรกของการด�ำเนินงาน บริษัทฯ คาดว่าจะไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตามนั้น ดังนั้นมูลค่าตามราคาที่ประเมินได้จึงสูงเกินไป จึงได้เพิ่ม
วิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เพื่อปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาให้แสดงมูลค่ายุติธรรม
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราคิดลดและอัตราการเติบโต ซึ่ง
ด�ำเนินการประเมินโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั ฯ และสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอกี ครัง้ การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนีม้ ผี ลท�ำให้บริษทั
ย่อยได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 3,067 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2556
ต่อมาในปี 2558 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ซอื้ ทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ หลือจากรัฐบาลฝรัง่ เศส ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นทีด่ นิ อาคาร และโรงงานในบริเวณ
เดียวกันโดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 4.2 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 160 ล้านบาท)
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึง่ ในปี 2557 มีความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินยูโรทีอ่ อ่ นค่าลงเมือ่ เทียบสกุลเงิน
บาทอย่างเป็นสาระส�ำคัญ จึงเป็นเหตุให้มลู ค่าสินทรัพย์ของ DA Alizay SAS ลดลง จึงได้จดั ให้มกี ารประเมินราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ใหม่
โดยใช้วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ตามหลักเกณฑ์เดิม การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนีม้ ผี ลท�ำให้บริษทั ย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จำ� นวน 157 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปจั จุบนั
โดยสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาเช่าทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือครอง
บริษัทฯ

หลักประกัน
สินค้าคงเหลือจำ�นวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท

ลักษณะวงเงิน
วงเงินกู้ระยะสั้น(1)

วงเงิน
2,990 ล้านบาท

บริษัทฯ
APM3

เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต เนื้อที่ 138 ไร่
และเครื่องจักร โดยมีมูลค่าการจดจำ�นอง 4,600
ล้านบาท

สัญญาเช่าทางการเงิน
วงเงินกู้เงินระยะยาว

250 ล้านบาท
3,200 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะสั้น(1)

800 ล้านบาท

หมายเหตุ : (1) วงเงินกู้ระยะสั้น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค้ำ�ประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ทรัสต์รีซีส วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 9 ล้านบาท
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
78
(69)
9

กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้
รูปแบบ
เครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์/
ชื่อเจ้าของ
สิทธิบัตร
1. เครื่องหมายการค้า บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
“Quality”

ประเภทสินค้า/
บริการ
กระดาษ/อุปกรณ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน

2. เครื่องหมายการค้า
“Paper From KhanNa
3. เครื่องหมายการค้า
“Shih-Tzu”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)

ต้นไม้/กระดาษ

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)

กระดาษ

4. เครื่องหมายการค้า
“Double A”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)

เลขที่คำ�ขอ/ ประเทศ
ที่จดทะเบียน
เลขที่คำ�ขอ 688498,
559851
จดทะเบียนเอาไว้ 58
ประเทศ
เลขที่คำ�ขอ 777885
จดทะเบียนเอาไว้ 12
ประเทศ
เลขที่คำ�ขอ 511361

ระยะเวลาคุ้มครอง/
ครบกำ�หนดต่ออายุ
10 ปี/ 28 กุมภาพันธ์
2561, 22 กรกฏาคม
2563
10 ปี/ 25 สิงหาคม
2563
10 ปี/ 5 กุมภาพันธ์
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จดทะเบียนเอาไว้ 2
ประเทศ
กระดาษ/บริการ/
เลขที่คำ�ขอ 426317 10 ปี/ 19 กรกฎาคม
โทนเนอร์/ยางล้อ
จดทะเบียนเอาไว้ 141 2563
รถยนต์/อาหาร/ต้นกล้า ประเทศ
ไม้/ไวน์/ตลับหมึกใช้กับ
เครื่องพิมพ์/ข้าวบรรจุ
ถุง/น้ำ�ดื่ม/บะหมี่กึ่ง
สำ�เร็จรูป/

กรณีครบกำ�หนดระยะเวลาคุ้มครอง แล้วสามารถยื่นคำ�ขอต่ออายุได้ ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการผลิตเยือ่ และกระดาษ ซึง่ รวมถึงธุรกิจ
ผลิตสารเคมีตา่ งๆ ทีน่ ำ� มาใช้ในกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้ ทีเ่ ป็น
แหล่งพลังงานส�ำคัญในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน รวมทั้ง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่ม
เติมในอนาคต อีกทั้ง หากมีธุรกิจอื่นใดที่น่าสนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่า บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการเข้าไปลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการ
บริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมในการบริหารงานใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ มีการก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญให้แก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ควบคุมการด�ำเนิน
งานขององค์กรที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นอยู่ ให้เป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ และสามารถสร้างผลก�ำไรให้แก่บริษัทฯ รวม
ทั้ง สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน
ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ : ค�ำชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

รายการก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เมื่อปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด) มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด�ำเนินงาน
และจากการคืนทุนของบริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ จ�ำกัด (ซึ่งขายสินทรัพย์ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ) และในช่วงเวลาดังกล่าว ผลประกอบ
การของ NPS (ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน มีโรงไฟฟ้า จ�ำนวน 5 โรง ขนาดก�ำลังการผลิต ติดตั้ง 435 เมกกะวัตต์
ณ ขณะนั้น) มีก�ำไรสุทธิทุกปี และมีโอกาสในการขยายธุรกิจอีกหลายโครงการ เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการรับ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ซือ้ ไฟฟ้าจากเอกชน (SPP&IPP) นอกจากนี้ อาจมีการน�ำหุน้ ของ NPS เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วง 1-3 ปีนับแต่ปี พ.ศ. 2553
เพือ่ เป็นการบริหารกระแสเงินสดโดยการลงทุนในธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโตสูงและเพิม่ อัตราผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2553 จึงมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของ NPS จ�ำนวน 338,599,994 หุ้น ในราคาไม่เกินราคายุติธรรมที่
บริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้หุ้นละ 21.54 บาท โดยบริษัทฯได้เจรจาและเข้าซื้อได้ในราคาหุ้นละ 14.5 บาท ท�ำให้บริษัทฯ
มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NPS ในอัตราร้อยละ 36.2 ณ ขณะนั้นภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในปีพ.ศ. 2556 บริษทั ฯมีการขยายกิจการธุรกิจหลักในหลายโครงการ เช่น โรงงานกระดาษที่ 3 และโรงงานกระดาษ
ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส จากการขยายกิจการดังกล่าว บริษทั ฯต้องระดมเงินทุนด้วยการกูย้ มื เงินเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน มีแนว
โน้มสูงขึ้น จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการกู้ยืมเงิน ณ ขณะนั้น บริษัทฯจึงมีแผนน�ำหุ้นของ NPS ออกขาย เพื่อระดมทุนมาใช้ในการด�ำเนิน
งานและขยายกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯได้พยายามสรรหาผู้สนใจซื้อหุ้นในราคาที่สูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แต่จากการสรรหาและเจรจา ปรากฎว่า Matrix เป็นผู้แสดงเจตนาซื้อหุ้น NPS เพียงรายเดียว โดยได้ส่งหนังสือเจตนาขอซื้อหุ้น
สามัญ NPS จากบริษัทฯ จ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท
บริษทั ฯ พิจารณาว่าการขายหุน้ NPS ให้แก่ Matrix นัน้ ถือเป็นการขายสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนของบริษัทฯ (ณ ช่วงเวลานั้น) ให้แก่บริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงฯ จะต้องได้
รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง) ทั้งนี้ ต้องมีความเห็นจากที่ปรึกษาการเงินอิสระเสนอความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุ
สมผลเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯจึงเลือกบริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการจ�ำหน่ายหุ้น NPS ตามที่ได้รับค�ำเสนอซื้อจาก Matrix ดังกล่าว
จากการประเมิน บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด มีความเห็นว่า ข้อเสนอซื้อหุ้นของ Matrix ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้นนั้น
เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด ประเมินได้จากวิธีการประเมินแบบแยกส่วน ในกรณีที่ประเมินมูลค่าเงิน
ลงทุนของโรงไฟฟ้า IPP ตามมูลค่าทางบัญชี (ที่ช่วงราคา 19.12 – 26.33 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น ราคาและเงื่อนไขในการเข้าท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกันนี้ จึงมีความสมเหตุสมผล ตามข้อมูลและสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ ของกลุม่ NPS โดยรวม อนึง่ ประโยชน์ในการเข้าท�ำรายการ
และปัจจัยเสี่ยงในการเข้าท�ำรายการมีดังนี้
ประโยชน์ในการเข้าท�ำรายการ
1) บริษัทฯจะได้รับก�ำไรก่อนหักภาษีจากการเข้าท�ำรายการขายหลักทรัพย์กับ Matrix จ�ำนวนประมาณ 650 ล้านบาท
2) บริษัทฯจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และสามารถน�ำเงินที่ได้ไปช�ำระคืนหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของหนี้สินต่อ
ผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) ของบริษทั ฯลดลง หรือน�ำไปลงทุนในธุรกิจทีม่ โี อกาสในการให้ผลตอบแทนทีด่ ี หรือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจหลัก หรือลงทุนในธุรกิจอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ
3) บริษัทฯจะสามารถลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน
4) บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในวาระที่มีความส�ำคัญ
5) เป็นการลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย
ปัจจัยเสี่ยงในการเข้าท�ำรายการ
1) บริษัทฯจะได้รับเงินปันผลจาก NPS ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง
2) บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น NPS ในอนาคต จากเหตุการณ์ในอนาคต
3) บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้น NPS ที่ลดลงต�่ำกว่าร้อยละ 25 หาก NPS มีการเพิ่มทุนที่มีผลต่อทุนช�ำระแล้วของ NPS เพิ่ม
เติมในอนาคต
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รายงานประจ�ำปี 2559

ต่อมา บริษัทฯ จึงเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้น NPS ให้ Matrix ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และได้รับมติอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามล�ำดับ
ภายหลังได้รบั มติอนุมตั เิ รือ่ งการขายหุน้ NPS ให้ Matrix ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯได้ดำ� เนินการเจรจาและจัดท�ำสัญญาซือ้ ขายหุน้
ระหว่างบริษัทฯและ Matrix จนได้ข้อสรุปและมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น NPS ร่วมกันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส�ำหรับหุ้น
สามัญ NPS จ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท โดย Matrix ให้สัญญาว่าจะน�ำเงินจ�ำนวน
2,100 ล้านบาท มาช�ำระให้แก่บริษัทฯภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทั้ง
บริษัทฯและ Matrix ได้ตกลงกันแก้ไขระยะเวลาการช�ำระเงินจาก 60 วัน เป็น 120 วัน นับแต่วันที่ทำ� สัญญาซื้อขายหุ้น เพราะ Matrix
ได้แจ้งต่อบริษัทฯว่าจะจัดการเงินที่จะน�ำมาช�ำระค่าหุ้นให้ครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มิได้กำ� หนดเงือ่ นไขบังคับก่อนเกีย่ วกับเรือ่ งการโอนหุน้ เอาไว้ ตามกฎหมาย
แล้วจึงต้องด�ำเนินการโอนหุ้นทันทีที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยโดยคู่สัญญา
อนึ่ง ในช่วงพ.ศ. 2557 บริษัทฯมีผลประกอบการและสภาพคล่องลดลง การขายหุ้น NPS และโอนหุ้นให้แก่ Matrix ทันทีจึง
เป็นการท�ำไปเพื่อลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน และท�ำให้บริษัทฯ
สามารถบันทึกบัญชีและรับรู้รายได้จากมูลค่าเงินค่าขายหุ้น NPS ได้ภายในรอบบัญชีของปีพ.ศ. 2557
นอกจากนี้ เนื่องด้วย Matrix เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯเองจึงทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ของ Matrix และรายละเอียดความคืบหน้าของ Matrix ในการรวบรวมเงินทุนเพื่อน�ำมาใช้เป็นเงินค่าซื้อหุ้น NPS เป็นอย่างดี บริษัทฯ
พิจารณาแล้วจึงเห็นว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นจาก Matrix นั้นมีค่อนข้างต�่ำ ถึงแม้มีการโอนหุ้น NPS ให้แก่ Matrix ไป
แล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้น
Matrix และ ฟิวเจอร์โฮลดิ้ง มีการปรับโครงสร้างแผนการลงทุนและแผนการด�ำเนินธุรกิจ Matrix จึงเข้าท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น
NPS กับฟิวเจอร์โฮลดิ้ง โดย Matrix มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ [24 มีนาคม 2558] ว่า ฟิวเจอร์โฮลดิ้งจะเป็นผู้ช�ำระเงินค่าหุ้น NPS
จ�ำนวน 2,100 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯแทน Matrix

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยมิได้เป็นคูค่ วามหรือคูก่ รณีของคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายใดทีอ่ าจ
มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้มีคดีความที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้มีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1

ข้อมูลทั่วไป

6.1.1

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

6.1.2

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

:
:
:
:

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์
เขียน และเยื่อกระดาษ
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0107537000602
5,029.86 ล้านบาท
4,053.69 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
405,369,559 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น

บริษัทย่อย
1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ตำ�บลบางวัว
อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0105538054097
2,600.00 ล้านบาท
2,600.00 ล้านบาท

2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APM3”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
1/2 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255549000731
3,500.00 ล้านบาท
3,500.00 ล้านบาท

3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายคลอรีนไดออกไซด์
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255553000686
104.00 ล้านบาท
104.00 ล้านบาท

4) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายปูนขาวและน้ำ�ยาขาว
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255553000678
322.00 ล้านบาท
322.00 ล้านบาท

5) บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ดี.เอ.อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายออกซิเจนชนิดแบบแห้งและแบบเหลว
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000117
47.20 ล้านบาท
47.20 ล้านบาท
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6)

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด (“HTP”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
99/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24120
0105533112579
200.00 ล้านบาท
200.00 ล้านบาท

7) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต
203 หมู่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0105537071664
40.00 ล้านบาท
40.00 ล้านบาท

8) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Quality Paper Mill Limited
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
Mahatab Center (4th Floor, Suite #2), New: 177, Shahid
Syed Nazrul Islam Sarani, Old 31 Bijoynagar, Dhaka-1000,
Bangladesh
C 89465/11
1,750.00 ล้านตากา
156.90 ล้านตากา

9) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
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ชื่อบริษัท

:

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
(ชื่อเดิม “บริษัท ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จำ�กัด”)
ประกอบกิจการขายน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0105538077445
501.616 ล้านบาท
501.616 ล้านบาท

10) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 (“APulpM3”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำ�กัด
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเยื่อกระดาษ
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000156
150.00 ล้านบาท
92.73 ล้านบาท

11) Metro Profit International Limited (“Metro”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Metro Profit International Limited
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
1753807
350 ล้านเหรียญฮ่องกง
350 ล้านเหรียญฮ่องกง

12) DA Alizay SAS (“Alizay”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

DA Alizay SAS
ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน
ZI du Clos Pré – 27460 Alizay
790 462 972 R.C.S. EVREUX
75,737,012 ยูโร
75,737,012 ยูโร

13) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Eastsun International Trading Limited
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
860878
67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง
67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง
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14) APC Middle East FZE (“APC ME”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

APC Middle East FZE
Paper Converting
Office no. LB 15229, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Warehouse address : Plot no. S60520, JAFZA South,
Dubai, United Arab Emirates
160228
1.0 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์
1.0 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์

15) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

Alizay Paper Converting Egypt LLC.
Paper Converting
5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo
85903
240,000 ปอนด์อียิปต์
240,000 ปอนด์อียิปต์

16) บริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด (“Tofte 1”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

บริษัท ทอฟเต้ วัน จำ�กัด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล และทะเลชายฝั่ง
2/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255547000271
104.0 ล้านบาท
103.6 ล้านบาท

17) บริษัท คันนา จ�ำกัด (“KN”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
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:
:
:
:
:
:

บริษัท คันนา จำ�กัด
สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษ
207 หมู่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
530.00 ล้านบาท
530.00 ล้านบาท

18) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
:

DA International Capital Holding Pte. Ltd.
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
4 Leng Kee Road, #03-12 SIS Building, Singapore (159088)
201406043Z
1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

19) Advance Thabaung Mill Company Limited (“ATM”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Advance Thabaung Mill Company Limited
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อ, กระดาษ และไฟฟ้า รวมถึงกิจการปลูก
ต้นไม้ และเกษตรพันธะสัญญา
Room 1003, 10 Floor, Building A, Pearl Condo, Kabaraye
Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
95FC/2014-2015
150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
-

20) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

A-Maritime Holding Company Limited
Investment Holding
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2144139
32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

21) Tofte 1 Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Tofte 1 Shipping Company Limited
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2151387
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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22) NPS Mosa Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

NPS Mosa Shipping Company Limited
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2151366
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

23) Alizay 1 Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

Alizay 1 Shipping Company Limited
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2151395
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

24) NPS Mosa Shipping S.A.
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

NPS Mosa Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
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 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
-

25) Tofte 1 Shipping S.A.
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :
75
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Tofte 1 Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
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 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
-

26) Alizay 1 Shipping S.A.
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

Alizay 1Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
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 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
-

เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

27) Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
6.1.3

:
:
:
:
:

Biomass Energie d’ Alizay
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้าฝรั่งเศส
4 rue Euler, 75008 Paris
499 270 619
200,000 ยูโร
200,000 ยูโร

บริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107553000123
(66)37-208841-49
(66)2-6591464
www.doubleapower.com
10,000.00 ล้านบาท
9,354.04 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
935,403,920 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด (“NPP2”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
57/5-9 หมู่ที่ 11 ตำ�บลบางปะกง อำ�เภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24130
0245554001309
(66)38-532833, (66) 38-532833
(66)38-532829
370.00 ล้านบาท
370.00 ล้านบาท

3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด (“NPP3”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
94/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24120
0245554001317
(66)38-855085-90
(66)38-855087, (66) 38-855089
1,640.00 ล้านบาท
1,640.00 ล้านบาท

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด (“NPP5”)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
217 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255551000786
(66)37-208800 ต่อ 6955
(66)2-659-1412
1,520.00 ล้านบาท
1,520.00 ล้านบาท

5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด (“NPP5A”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
218 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255551000794
(66)37-208800 ต่อ 3211
(66)2-659-1464
1,778.00 ล้านบาท
1,778.00 ล้านบาท

6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (“FG”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255555000969
(66)37-208841-49
(66)2-659-1464
2,427.00 ล้านบาท
2,302.27 ล้านบาท

7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255551000620
(66)37-208800-39 ต่อ 3636
(66)2-659-1410 (66) 2-659-1412
950.00 ล้านบาท
950.00 ล้านบาท

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255556000270
(66)37-208800
(66)2-659-1412
1,515.00 ล้านบาท
378.75 ล้านบาท

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

:
:

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
94/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24120
0245555000985
(66)37-208841-49
(66)2-659-1464
1,380.00 ล้านบาท
1,310.41 ล้านบาท

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด (“IPP IP7”)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255557000214
(66)37-208800-39 ต่อ 3636
(66)2-659-1410, (66)2-659-1412
660.00 ล้านบาท
596. 22 ล้านบาท

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 1 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255555000471
(66)37-208841-49
(66)2-659-1464
1,246.00 ล้านบาท
409.00 ล้านบาท

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 3 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255556001519
(66)37-208800-39 ต่อ 3636
(66)2-659-1410, (66) 2-659-1412
250.00 ล้านบาท
250.00 ล้านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 5 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255556001527
(66)37-208800-39 ต่อ 3636
(66)2-659-1410, (66) 2-659-1412
350.00 ล้านบาท
346.00 ล้านบาท

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 7 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255557000222
(66)37-208800-39 ต่อ 3636
(66)2-659-1410, (66) 2-659-1412
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท

15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”) (เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ำกัด”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท อี 85 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล
78 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255550000081
(66)37-208800
(66)2-659-1417
3,853.00 ล้านบาท
3,853.00 ล้านบาท

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มันรำ�ดิบและน้ำ�มันรำ�สกัด
107/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางสมัคร อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24180
0105531003578
(66)38-538801
(66)38-539754
30.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท

17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท แอชลีชชิ่ง จำ�กัด
แยกสารเคมีออกจากขี้เถ้า
217 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255555000543
(66)37-208841-49
(66)2-659-1464
155.00 ล้านบาท
155.00 ล้านบาท

18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จำ�กัด
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255556001098
(66)85-835-3832
(66)2-659-1464
150.00 ล้านบาท
37.50 ล้านบาท

19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จำ�กัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0245552001221
310.00 ล้านบาท
310.00 ล้านบาท

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

82

20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานาจ�ำกัด (“NPS OR”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ�ำกัด”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จำ�กัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255551000301
100.00 ล้านบาท
100.00 ล้านบาท

21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด (“NPS Cape”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอสเคป จำ�กัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255556000601
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท

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

83

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2169333
32.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
32.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท โอเชี่ยน เคป จำ�กัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
9/F., The Cameron No. 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
2172548
5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

24) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด (“ITS5”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จำ�กัด
บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
187/3 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24180
0245544000792
(66)38-540330
(66)38-540331
68.00 ล้านบาท
68.00 ล้านบาท

25) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:

NPS Cape Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building,
Ramada Global Business Center, M2, Office No.2,
San Francisco, Republic of Panama
155596125 ของ NPS ไม่มี
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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26) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

Alizay 2 Shipping S.A.
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building,
Ramada Global Business Center, M2, Office No.2,
San Francisco, Republic of Panama
155596122 nps ไม่มี
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว :

27) บริษัท น�ำ้ ใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท น้ำ�ใส 304 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ดิบและน้ำ�เพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255548000037
(66)37-208800 ต่อ 6392
(66)2-659-1432
462.00 ล้านบาท
462.00 ล้านบาท

28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“DARC”)
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้นพลังงานรวมไป
ถึงเยื่อกระดาษและกระดาษ
122 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
25140
0255550000235
(66)37-208800
(66)2-6591469
30.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท

29) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

PT. Utami Jaya Mulia
ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน
Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No.
184, RT. 33-A, Kel. Melayu, MuaraTeweh Barito Utara
73811
2090.2011
(62)511-4773096
34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital)
28,400 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital)

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

6.2

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายแป้งมันสำ�ปะหลังและก๊าซชีวภาพ
99/2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขาหินซ้อน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24120
0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)
(66)38-855100
(66)38-855100
270.00 ล้านบาท
270.00 ล้านบาท

บุ คคลอ้างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:

บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด)
193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(66) 2-264-0909
(66) 2-264-0789-90
www.ey.com

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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2) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
2.1 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2.3 ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
2.4 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย
3) นายทะเบียน
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(66) 2-2552222
(66) 2-2559391-3
www.ktb.co.th

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
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:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

4) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(66) 2-2552222
(66) 2-2559391-3
www.ktb.co.th
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2559
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
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:
:
:
:
:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(66) 2-2962000
(66) 2-6831298
www.krungsri.com

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู ้ถือหุ้น
7.1

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช� ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 5,029,864,510 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจ�ำนวน 502,986,451
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 4,053,695,590 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
405,369,559 หุ้น

7.2

ผู ้ถือหุ้น

(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Double A Holdings Limited(1)

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)
349,147,804

Averline Investments Ltd. (3)

23,300,000

5.75

Wisdom Tree Venture Ltd. (4)

23,300,000

5.75

บริษัท แหลมเขายูคาเทคโนโลยี จ�ำกัด(2)

4,664,500

1.15

บริษัท อีสเทอร์นการเกษตร อินเตอร์เทรด จ�ำกัด(2)

2,159,500

0.53

Hopewide Assets Limited(5)

1,700,000

0.42

นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์

574,500

0.14

นางสาวจินตนา ทรงเมตตา

190,000

0.05

บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด(6)

50,000

0.01

10.

นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์(2)

49,790

0.01

233,465
405,369,559

0.06
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น

อื่น ๆ
รวม
หมายเหตุ

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
86.13

: (1)

Double A Holdings Limited เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ Cayman Island เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยมีนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Double A Holdings Limited ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

(2)

นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นใน Double A Holdings Limited บริษัท
แหลมเขายูคาเทคโนโลยี จ�ำกัด และบริษัท อีสเทอร์นการเกษตร อินเตอร์เทรด จ�ำกัด จึงท�ำให้นายโยธิน ด�ำเนิน
ชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 87.82 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3)

Averline Investments Ltd. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islands
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดั๊บเบิ้ล
เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน Averline Investments Ltd.

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

90

(4)

Wisdom Tree Venture Ltd. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islands
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดั๊บเบิ้ล
เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน Wisdom Tree Venture Ltd.

(5)

Hopewide Assets Limited เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islands
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2544 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดั๊บเบิ้ล
เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน Hopewide Assets Limited

(6)

บริษทั ชนภรณ์ จ�ำกัด เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526
โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด

(2)
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของ
บริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี - ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7.3

การออกหลักทรัพย์อ่นื

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อตราสาร
หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
มูลค่าที่เสนอขาย		
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 754.20 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
1,000.00 บาท
วิธีเสนอขาย		
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ
วันที่เสนอขาย		
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560		
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.75 ต่อปี
		
อันดับความน่าเชื่อถือ
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

•

ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย		
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มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย		
วันที่เสนอขาย		
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
		
อัตราดอกเบี้ย
		
อันดับความน่าเชื่อถือ
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หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,350.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 650.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
19 พฤศจิกายน 2558
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

•

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563, ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
และ ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน
ครบก�ำหนด

มูลค่าที่เสนอขาย		

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

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย		

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย		

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

		

•

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

		

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2563

		

หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ

		

หุ้นกู้ชุดที่2 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559

		

		

ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด

มูลค่าที่เสนอขาย		

2,700.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย		

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย		

13 พฤษภาคม 2559

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

13 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.10 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
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•

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563, ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

		

•

มูลค่าที่เสนอขาย		

2,245.80 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย		

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย		

10 สิงหาคม 2559

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2563

		

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

		

และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559

		

		

•

ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด

มูลค่าที่เสนอขาย		

1,341.8 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย		

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

วันที่เสนอขาย		

16 ธันวาคม 2559

วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน

16 มิถุนายน 2565

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร

ตั๋วแลกเงินของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

วงเงินที่เสนอขายได้

6,500.00 ล้านบาท

วงเงินที่เหลือคงค้างอยู่

2,901.00 ล้านบาท

วิธีเสนอขาย

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงจ�ำกัด (II&HNW)
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�ำนวนไม่เกิน 10 ราย (PP10)
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อัตราดอกเบี้ย 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4 - 3.45

อัตราดอกเบี้ย 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5

อัตราดอกเบี้ย 9 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2559

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

7.4.1

นโยบายของบริษัทฯ

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละ
งวดบัญชีหลังจากหักส�ำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะพิจารณา
ถึงผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

7.4.2 นโยบายของบริษัทย่อย
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 100.00 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ย่อยแต่ละแห่งในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละ
ครั้ง บริษัทย่อยจะพิจารณาถึงผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในอนาคต เงื่อนไข
และข้อก�ำหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของ
บริษัทย่อยแต่ละแห่ง

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2559
6/6

1. นายกิตติ

ดำ�เนินชาญวนิชย์

2. ดร.สมชัย

ฤชุพันธุ์

3. นายศิริชัย
4. พลเอกเชษฐา
5. ดร.วีรพงษ์
6. นายประชา
7. นางพิศมัย
8. นายเสรี
9. นายโยธิน
10. นายชาญวิทย์

สาครรัตนกุล

ประธานผู้ก่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฐานะจาโร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5/6

รามางกูร

กรรมการ

6/6

จารุตระกูลชัย

กรรมการ

6/6

ศุภนันตฤกษ์

กรรมการ

5/6

จินตนเสรี

กรรมการ

6/6

ดำ�เนินชาญวนิชย์

กรรมการ

5/6

จารุสมบัติ

กรรมการ

5/6

5/6
6/6

หมายเหตุ : นายก�ำพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
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กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ด�ำเนินชาญวนิชย์ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท หรือ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายประชา จารุตระกูลชัย นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการสองในห้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

8.2

ผู ้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
ดำ�เนินชาญวนิชย์
1. นายโยธิน
จารุสมบัติ
2. นายชาญวิทย์

3.
4.
5.
6.

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ

นายฐีระวิตต์

ลี้ถาวร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ

นายทวีวัฒน์

ศรีประพัฒนาวงศ์

ผู้อำ�นวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน

นายวัชเรนทร์

นิสากรเสน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่ และผู้อำ�นวยการสายงานสนับสนุน

นางสาววิไลวรรณ

กาญจน์กมล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษทั ฯ รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไข และ
หรือ การแต่งตั้งคณะท�ำงานต่างๆ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัททุกต�ำแหน่ง
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ำกิจกรรม กับบริษัทฯ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ทำ� การประจ�ำหรือไม่
4) จัดท�ำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ
5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
7) บริจาคเงิน หรือ สิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท
8) เรื่องอื่นๆ ที่ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
9) มอบอ�ำนาจและหน้าที่ช่วงให้พนักงานบริหารระดับสูง และหรือคณะท�ำงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่เห็นสมควร
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
1) ควบคุมดูแลและก�ำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ
2) จัดท�ำแผนงานประจ�ำปีและงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและต่อบุคคล
ภายนอก
6) ปฏิบัติและ/หรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

แผนภาพที่ 8 โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ส�ำนักเลขานุการบริษัท

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู ้จัดการใหญ่
นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ธุ รกิจในประเทศ
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

ผู ้อำ� นวยการใหญ่
กลุ่มโรงงาน
นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่
ธุ รกิจต่างประเทศ
นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่ และผู ้
อ�ำนวยการสายงานสนับสนุน
นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน

ผู ้อำ� นวยการฝ่ ายบัญชี
นางสาววิไลวรรณ
กาญจน์กมล
สายงานจัดหาไม้
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สายงานโรงกระดาษ

สายงานการแปรรู ป
กระดาษรีมเล็กและรีมใหญ่

สายงานบ�ำรุ งรักษา
เครื่องจักร

สายงานทรัพยากรมนุษย์

ผู ้อ�ำนวยการฝ่ ายการเงิน
(รักษาการ)
นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์

8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายก�ำพล ชยะสุนทร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม 2547
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) รับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการ
ประชุมกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2) รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3) รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานและติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร

8.4.1

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ตารางที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2559
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ

จำ�นวนคน

จำ�นวนเงิน (บาท)

10

30,324,000

2.1 คณะกรรมการบริษัท

10

1,100,000

2.2 คณะกรรมการบริหาร

5

2,060,000

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

3

300,000

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

3

140,000
33,924,000

2. ค่าเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบ
หมาย โดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะสอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ใน
รูปของเงินเดือนคิดเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 44.34 ล้านบาท 33.97 ล้านบาท และ [*] ล้านบาท ตามล�ำดับ
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8.4.2

ค่าตอบแทนอื่น
– ไม่มี –

8.5

บุ คลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,143 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 781.27 ล้านบาท
ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทรวม 237.54 ล้านบาท
ลำ�ดับ

ปี 2559

1 สายงานสำ�นักบริหาร
2 สายงานการตลาด - การขาย
3 สายงานการผลิต
4 สายงานสนับสนุนการผลิต , สำ�นักงาน
5 สำ�นักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

จำ�นวนพนักงาน (คน)
บริษัท
102
50
1,458
406
127
2,143
781.27

บริษัทย่อย
33
0
420
33
16
502
237.54

รวม
135
50
1,878
439
143
2,645
1,018.81

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการควบรวมงานจัดหาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากบริษัท คันนา จ�ำกัด เพื่อ
ประสิทธิภาพการก�ำกับต้นทุนวัตถุดิบและการบริหารงาน ทั้งนี้ มีพนักงานประจ�ำ จ�ำนวน 550 คน และพนักงานชั่วคราว จ�ำนวน
180 คน
ข้อมูล ณ วันที่

จำ�นวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

1,372
2,070
2,143

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ� คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี - ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั พนักงาน โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร เนือ่ งจากเชือ่ ว่าพนักงานเป็นส่วนส�ำคัญ
ในความส�ำเร็จของบริษทั ฯ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั บริษทั ฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดง
ความคิดเห็น ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทัง้ เติบโตในสายอาชีพได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น Smart Phone, CCTV,
ภาพมุมสูงจาก Drone เข้ามาปรับใช้กับการท�ำงานในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานและรายงานผลที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์
สามารถแก้ไขปัญหา หรือข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่งงาน และการจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับการผลิต โดยศึกษา
โครงสร้างองค์กรระดับสากลอื่นๆ เพื่อมาเปรียบเทียบและน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดต่างๆ และได้มีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
1)

การฝึกหัดพนักงานใหม่

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศและให้ความรูข้ นั้ ตอนการปฏิบตั งิ านแก่พนักงานทุกคนในต�ำแหน่งหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดย
ในการนีใ้ ห้มพี เี่ ลีย้ ง ซึง่ เป็นพนักงานรุน่ พีท่ มี่ ลี กั ษณะงานคล้ายกัน เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและสอนงาน รวมถึงให้การแนะน�ำช่วยเหลือในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลอง
งานไม่เกิน 3 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการ
บังคับบัญชาและแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ ในช่วงทดลองงาน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู้ และวัดผล
การปฏิบัติงานเป็นรายเดือน โดยมีคณะท�ำงานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการ
ท�ำงาน ซึ่งผลการประเมินใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่
2)

การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะตามสายงาน ในโครงการแผนพัฒนา
สายอาชีพ โดยเริ่มหลักสูตรของการท�ำงานอย่างมืออาชีพ ยกระดับความรู้ความสามารถในการท�ำงาน โดยการจัดอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรียนการสอนไม่นอ้ ยกว่า 96 ชัว่ โมงต่อปี หรือหากมีการโยกย้ายสับเปลีย่ น
หน้าที่ ก็จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปด้วย การเรียนการสอน 96 ชั่วโมงต่อปีนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสาย
อาชีพของพนักงานให้ประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงานได้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สื่อต่างๆ เช่น Electronics learning
ในศูนย์การเรียนรูเ้ ป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มทีน่ อกเหนือเวลาท�ำงาน และเวลาการเรียนการสอนปกติ บริษทั ฯ ได้นำ� ผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชีพมาเป็นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งความก้าวหน้าและผลตอบแทนของพนักงานอีกด้วย
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9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบตั ภิ ายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษทั ในฐานะตัวแทนของผู้
ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และเชือ่ ว่าการน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบตั ใิ นองค์กรจะประสบผลส�ำเร็จได้ดว้ ยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และจัดการ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับการด�ำรงรักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�ำ เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับสากลไว้ด้วย
ในทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ซึง่ มีความเป็นอิสระและไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลหรือการควบคุมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
และติดตามดูแลการด�ำเนินกิจการอีกชุดหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญที่
ท�ำให้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและมีความโปร่งใสในการบริหารงานยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจ
สอบภายในที่ทำ� หน้าที่เสมือนหนึ่งกลจักรส�ำคัญในการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เป็น “คูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและผูบ้ ริหาร” ซึง่ ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดท�ำ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป
และ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(1)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้
1) นายกิตติ
ด�ำเนินชาญวนิชย์
ประธานผู้ก่อตั้ง
2) ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายศิรชิ ยั
สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการ
6) นายเสรี
จินตนเสรี
กรรมการ
7) นายประชา จารุตระกูลชัย
กรรมการ
8) นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
กรรมการ
9) นายโยธิน
ด�ำเนินชาญวนิชย์
กรรมการ
10) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ
กรรมการ
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ขอบเขตอ�ำนาจและหน า้ ทีข่ องคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
1) แต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานของบริษทั อ�ำนาจเช่นว่านีค้ ณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลาย
คนของบริษัท กระท�ำการแทนก็ได้
2) ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั หรือบุคคลใดทีท่ ำ� กิจการให้กบั บริษทั โดยจะเป็นผูท้ ำ� การ
ประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้
3) ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
5) ในการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
ไปปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
6) คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างโดยจะก�ำหนดเงือ่ นไขอย่างใดก็ได้กรรมการบริหาร มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะ
กรรมการก�ำหนด แต่ทงั้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ นั้ ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
อย่างอื่นตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ
7) คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกับประทับตราส�ำคัญของ
บริษัท ให้กระท�ำการแทนบริษัทได้

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) นายกิตติ
ดำ�เนินชาญวนิชย์
ฤชุพันธุ์
2) ดร. สมชัย
3) นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
5) ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
6) นายประชา
จารุตระกูลชัย
7) นางพิศมัย
ศุภนันตฤกษ์
จินตนเสรี
8) นายเสรี
9) นายโยธิน
ดำ�เนินชาญวนิชย์
10) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ
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6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
6/6
5/6
6/6
5/6
5/6
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(2)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

1) ดร.วีรพงษ์

รามางกูร

ประธานกรรมการบริหาร

2) นายกิตติ

ด�ำเนินชาญวนิชย์

กรรมการบริหาร

3) นายประชา

จารุตระกูลชัย

กรรมการบริหาร

4) นายโยธิน

ด�ำเนินชาญวนิชย์

กรรมการบริหาร

5) นายเสรี

จินตนเสรี

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายก�ำพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1) วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อ
ด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

2) แต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานของบริษทั ฯทุกต�ำแหน่ง ส่วนการแต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานระดับตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ายขึน้
ไป เมื่อด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ทำ� กิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ทำ� การประจ�ำหรือไม่
4) จัดท�ำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ
5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
7) บริจาคเงิน หรือ สิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
8) เรื่องอื่นๆที่ประธานกรรมบริษัทมอบหมาย
9) มอบอ�ำนาจและหน้าที่ช่วงให้กรรมการผู้จัดการและหรือพนักงานบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรและเมื่อ
ด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 21 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริหาร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
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1) ดร.วีรพงษ์

รามางกูร

21/21

2) นายกิตติ

ดำ�เนินชาญวนิชย์

20/21

3) นายประชา

จารุตระกูลชัย

21/21

4) นายโยธิน

ดำ�เนินชาญวนิชย์

21/21

5) นายเสรี

จินตนเสรี

20/21

รายงานประจ�ำปี 2559

(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการ
บริษทั ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด มีจำ� นวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึง่ คน ต้องมีความ
รู้ด้านบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ประกอบด้วย
1) ดร. สมชัย

ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

กรรมการตรวจสอบ

3) พลเอกเชษฐา

ฐานะจาโร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1) นางสาวกฤติกา เจตอธิการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2) นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1)

สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล
3) สอบทาน ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2559

1) ดร. สมชัย

ฤชุพันธุ์

4/4

2) นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

4/4

3) พลเอกเชษฐา

ฐานะจาโร

3/4
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(4)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน
2548 เพือ่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรการส่งเสริมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายโยธิน

ด�ำเนินชาญวนิชย์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายประชา

จารุตระกูลชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายวัชรา

ตันตริยานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายวัชรา ตันตริยานนท์
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
หมายเหตุ : นายศิริศักดิ์ นาใจคง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
1) น�ำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�ำสู่การปฏิบัติ
2) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งน�ำ
กลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและ
ภายนอก
4) น�ำเสนอรายงานทีเ่ กีย่ วกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัท
5) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่างๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
6) ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลประสิทธิผลการด�ำเนินงานทางการบริหาร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่
ไม่สามารถยอมรับได้
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่มอบหมาย
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) นายโยธิน
ดำ�เนินชาญวนิชย์

หมายเหตุ :
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2) นายประชา

จารุตระกูลชัย

3/3

3) นายวัชรา

ตันตริยานนท์(1)

1/3

นายวัชรา ตันตริยานนท์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559

รายงานประจ�ำปี 2559

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

9.3

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2544-2559

2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ปี 2554-2556

3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ปี 2554-2557

4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2554-2559

การสรรหากรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 กรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั วิธกี ารสรรหากรรมการอิสระจะ ท�ำโดยคณะกรรมการซึง่
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ ังพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ
ท�ำงาน จากนั้นจึงน�ำเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ได้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอื หุน้ ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้
ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษทั ฯ ทัง้ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
การท�ำงานเป็นองค์ประกอบส�ำคัญด้วย จากนั้นจึงจะน�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวตามจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือ
หุ้นตามจ�ำนวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ซึง่ ถือเป็นการ
ออกตามวาระ ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการ
ซึ่งพ้นออกจากต�ำแหน่งจะกลับเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
การถอดถอนและการพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอนหรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนราย
ย่อยมีสิทธิในการออกเสียงตามที่กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ สรุปได้ดังต่อไปนี้
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(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี และถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ
สัดส่วนหนึง่ ในสาม โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออกจากต�ำแหน่ง และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากต�ำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้
(2) นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำ� สั่งให้ออก
(3) การลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้กรรมการพ้นออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
		

- ไม่มี -

การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
งานในสายที่เกี่ยวข้อง

9.4

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9.4.1

กลไกในการก�ำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยมี
การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในเรือ่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใดของ
บริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลัก
เกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวม
มาจัดท�ำงบการเงินรวมเพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการด�ำเนินงาน
9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (Shareholder’s Agreement)
- ไม่มี -

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนส�ำหรับกรรมการและผู้
บริหาร โดยบริษทั ฯ จะได้ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ กี่ รรมการและผูบ้ ริหารในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดมีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานขอ
งบริษัทฯ ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธภาพอันดีกับผู้ลงทุน ภายใต้ชื่อโครงการ “AA เปิดบ้าน” โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพกระดาษที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ส�ำหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อติชม และข้อ
เสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะ
ตอบข้อซักถามอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ช่อง
ทางในการติดต่อกับบริษัทฯ แสดงไว้ดังรายละเอียดในด้านล่าง
Website :
http://corp.doubleapaper.com
Email :
ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท์ :
038 840 877
โทรสาร :
038 538 968 – 72 หรือ 02-6591324
ที่อยู่		 :
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
		
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
		
		
ชั้น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

9.6

ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ� นวนเงินรวม 7,840,000 บาท 81,000 ยูโร 113,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง 8,650 ดอล
ล่าร์สหรัฐ 11,000 เดอร์แฮม และ 25,000 ปอนด์อียิปต์
2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชีนี้

9.7

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริงในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ
จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และผูล้ งทุนทัง้ ในและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกคราว และผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นโดยเสมอภาค เพื่อประเมินสถานะของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงิน และข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบระเบียบวาระการประชุม
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ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะ
จ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลง
คะแนนเลือกตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างอิสระและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อซักถาม
และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นผูช้ แี้ จงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง รวมถึงบริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56 – 1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้า
ทีใ่ นการรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดไว้ซงึ่ ถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีขนึ้ ทีบ่ ริษทั ฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ
หากมีกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาเป็นวาระพิเศษ หรือกรณีที่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณี
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหากมีการเพิ่มระเบียบวาระ
3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วันเวลา และก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อน
การประชุม และประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนือ่ งกัน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุม
หรือออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามแบบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดและจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรักษา
สิทธิได้อย่างเต็มที่ และเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่างๆ และดูแลให้มีการเปิด
เผยข้อมูลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ให้
กับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และคณะกรรมการบริษทั จะได้รบั ทราบถึงรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของกิจการ โดยจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง และในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านการก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขทางการค้าให้อยูใ่ นระดับทีเ่ สมือนกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบรายงาน 56–1 อย่างสม�่ำเสมอ
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

110

1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย ประกาศ
และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม มีจริยธรรม และปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
2) พนักงานมุง่ มัน่ ในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซงึ่ เกียรติภมู ขิ องบริษทั ฯ รวมทัง้ เสริมสร้างชือ่ เสียงและรักษาภาพลักษณ์ที่
ดีของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิส
สินจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่ง
มั่นสู่ความส�ำเร็จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความ
ระมัดระวัง และความเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจน บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มจี ำ� นวนกรรมการทีเ่ หมาะสมและมีความสมดุล โดยคณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้
บริหาร 5 คน และกรรมการอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจนและสร้างให้เกิดความสมดุลในด้านของนโยบายและการ
บริหาร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ใช่บุคคล
เดียวกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการสนับสนุนและด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของพนักงาน ผูร้ บั เหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผูม้ าเยือน รวมทัง้ ดูแลรักษาความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อมโดยบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และด�ำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์รว่ มกับชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคันนา” เป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้น
การผลิตกระดาษคุณภาพดีทสี่ ดุ ส�ำหรับผูใ้ ช้ทวั่ โลก แต่ยงั ใส่ใจตัง้ แต่วธิ คี ดิ วิธผี ลิตกระดาษทีเ่ น้นถึงความยัง่ ยืนและไม่ทำ� ของเสียให้เสียของ

พันธกิจ (Mission)
1. ท�ำให้ “กระดาษจากคันนา” เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ได้เลือกใช้กระดาษคุณภาพไปพร้อมกับช่วยลดโลกร้อนเพราะ
การผลิต “กระดาษจากคันนา” ท�ำให้เกิดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการปล่อยออกสู่ระบบ (กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ
1 รีม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัม)
2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ท�ำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ และเป็นแหล่ง
สร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืนแก่สังคมชนบท
3. “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยน�ำของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่รบกวนแหล่งพลังงาน
ภายนอก และเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทนของธรรมชาติ

การค�ำนึงถึงสิทธิและบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความมั่นใจในบริษัทฯ ทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่างเหมาะสม และเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
ทุกส่วน บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่อันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการของ
บริษทั ฯ ด�ำเนินไปด้วยดีมคี วามมัน่ คงและตอบสนองผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ บริษทั ฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง โดยตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักการการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และการค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน

: บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับ
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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พนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน
ในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่
คู่ค้า

: บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป
เพื่อให้เกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืนกับคู่ค้าให้คงไว้ตลอดไป

ลูกค้า

: บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ในการผลิ ต และจั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ม าตรฐานรวม
ทั้ ง พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ไว ้ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง ร ว ม ทั้ ง
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือศูนย์ Hot Line เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่อเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยเร็ว และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คู่แข่ง

: บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่
พึงปฏิบัติในการแข่งขัน

เจ้าหนี้

: บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและสม�่ำเสมอ หากบริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ ส่ง
เสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ ว
กับสิง่ แวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุรอ้ งทุกข์เกีย่ ว
กับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่งด�ำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุง
แก้ไข และแจ้งผลการด�ำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาแก่
เยาวชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม
และเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีทมี่ อี ยูก่ บั ชุมชน ซึง่ บริษทั ฯ มีโครงการด้าน CSR ทีจ่ ดั เพือ่ ชุมชน
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี เช่น โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ โครงการเลี้ยงน้องวันเกิด โครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชน โครงการแพทย์สญ
ั จร กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัด เป็นต้น
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละเสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งเป็นปี
แรกที่บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการผลิต และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานของห้อง
ปฏิบัติการจนสามารถตอบได้ว่ากระดาษที่ดีควรมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานใน
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ISO 9001 TIS/OHSAS 18001
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ภาครัฐ

: บริษทั ฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานก�ำกับ พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอย่างสม�ำ่ เสมอ และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพทีด่ กี บั
หน่วยงานภาครัฐ
บริษัท ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล
CSR-DIW ปี 2556 และ CSR-DIW Continuous Award ปี 2557และ ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)ปี 2556-2559 , รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับ
ประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในปี 2558

10.1

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)

เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเยื่อและกระดาษ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก
กระบวนการ นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต
ก่อนการผลิต ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรไทย โดยไม่มี
การตัดไม้จากป่าธรรมชาติ สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรให้น�ำต้นกระดาษไปปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา โดยไม่กระทบต่อพืชที่ปลูก
อยู่ก่อน และรับไม้ซื้อคืนมาเมื่อโตได้ขนาด มีการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของต้นกระดาษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นกระดาษที่มีคุณภาพ
โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการ การขนส่ง และจัดเก็บ
วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และสารเคมี ที่
ได้มาตรฐานการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยือ่ แบบ ECF คือ Elementary
Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรีนไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรีน ทั้งยังใช้น�้ำในขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์เมตร
ต่อตันเยื่อ การติดตั้งอุปกรณ์กรองน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อน�ำสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด
ลดค่าความสกปรกของน�้ำเสีย นอกจากนี้ ยังมีระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หลังการผลิต มีแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�ำของเหลือทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม เช่น การบ�ำบัดน�้ำที่ผ่านการใช้แล้ว เพื่อน�ำไปใช้รดน�้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน การน�ำน�้ำยาต้ม
เยื่อไปเป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า และน�ำส่วนที่เหลือมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้กลับมาเป็นน�้ำยาต้มเยื่อเพื่อใช้ซ�้ำ การส่งก๊าซจากปล่อง
ระบายของเตาเผาปูนไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต และการน�ำกากตะกอนจากการบ�ำบัดน�้ำเสีย และฝุ่นจากเตาเผา
ปูน ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น
10.2

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาและเกษตรกรไทย และเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ด้านการศึกษาและการเรียนรู ้
โครงการ “ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ” เพื่อส่งเสริมให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึกษา
ที่ดี สร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อจุดประกายสานฝัน เกิดแรงบันดาลใจ อันเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสู่อนาคตที่ดี ภายใต้กิจกรรม
ต่างๆ อาทิ
1. ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5
ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ภายใต้โครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เปิดโอกาสให้ลูก
หลานชาวนาไทยได้เดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-7 พฤษภาคม 2559 โดยคัดเลือกจากการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่อาชีพในฝัน” ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิด�ำเนินชาญวนิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ของเยาวชนไทย ให้มี
ทักษะภาษาต่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต
2. A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา
กิจกรรม “A to a : Kids to the Dream ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ” หนึ่งในโครงการ “Double A Better Tomorrow
ปลูกฝันปลูกปัญญา” ได้พาน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา มาพบกับผู้ที่
ประสบความส�ำเร็จในอาชีพที่หลากหลายกว่า 10 อาชีพ ที่อาสามาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากพี่ “A” ใหญ่สู่น้อง “a” เล็ก
เพือ่ เปิดโลกทัศน์ให้นอ้ ง ๆ ได้เรียนรู้ ค้นหาและเติมเต็มแรงบันดาลใจสูอ่ าชีพในฝันของตน ณ ศูนย์การเรียนรูบ้ า้ นคุณกิตติ ด� ำเนินชาญวนิ
ชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความส�ำเร็จระดับโลก
3. Double A Logistics Academy
เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนจัดตั้ง “Double A Logistics Academy” ศูนย์
เรียนรู้การปฏิบัติการจริงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเชื่อมต่อ
และห้องปฏิบัติการขาย (POS) เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบวิชาชีพคุณภาพ ยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ของประชาคมอาเซียน และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านไอทีหรือธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
4. ลองของ สร้างสะพานกระดาษ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันสร้างสะพานกระดาษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ในงานลองของ ครัง้ ที่ 7 ทีม่ นี กั ศึกษาทัว่ ประเทศเข้าร่วมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโครงสร้างรับน�ำ้ หนักจากกระดาษ เพือ่ ฝึกฝน
และพัฒนาทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงานเป็นทีม

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. แคมเปญ One Dream One Tree
เป็นแคมเปญความร่วมมือในระดับภูมิภาค มี 4 ประเทศเข้าร่วม  ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน ศศินทร์(SCSM) ประเทศไทย,Seoul Federation of Environmental
Movement ประเทศเกาหลีใต้ ,Malaysian Nature Society(MNS) ประเทศมาเลเซีย,The Singapore Environment Council (SEC)
ประเทศสิงคโปร์ และProgramme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนระดับโลก ในฐานะที่ปรึกษาแคมเปญ เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความส�ำคัญของบทบาทในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยผูบ้ ริโภคสามารถร่วมแคมเปญได้ดว้ ยการสแกน QR Code ทีอ่ ยูบ่ นรีมกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ ทีค่ ณ
ุ ใช้ ผ่าน แอพพลิเคชัน่ 1dream1tree
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รายงานประจ�ำปี 2559

เพื่อบริจาคต้นกระดาษให้ชาวนาหรือเกษตรกรปลูกบนคันนาในพื้นที่จริงในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
แล้ว ยังท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมที่ยั่งยืนจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา พื้นที่ว่างเปล่าที่เกษตรกรไม่เคยใช้ประโยชน์ ซึ่งผลจาก
ความร่วมมือทั้ง 4 ประเทศ สามารถส่งมอบต้นกระดาษให้ชาวไทยไปปลูกได้ทั้งสิ้น 211,417 ต้น เท่ากับช่วยลดโลกร้อนได้ 12,685 ตัน
2. สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานพื้นที่ป่า
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดให้กับบุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5
จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนสิริวัณวรี 3 จ.ฉะเชิงเทรา
3. รณรงค์ร่วมปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour
เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟลดโลกร้อนกับโครงการ Earth Hour 2016 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.3021.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก รวมทั้งส�ำนักงานและเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ ทั่วโลกและชุมชนโดยรอบก็ได้ร่วมปิดไฟที่ไม่
จ�ำเป็น เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานในองค์กรรู้คุณค่าของทรัพยากรและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
4. งานเสวนา “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม”
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ดับ๊ เบิล้ เอ เข้าร่วมเสวนาในงาน “ปลุกกระแสฉลากสิง่ แวดล้อม เพือ่
ก้าวสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร” ขององค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศได้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริโภคได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่าน
การเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและชุมชน
1. Double A Save Water
ร่วมผนึกก�ำลังสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 10 องค์กร ในแคมเปญ “แบ่งน�ำ้ ใช้ ปัน
น�ำ้ ใจ สู้ภัยแล้ง” เพื่อช่วยกันกระตุ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนมีส่วนร่วมลดการใช้นำ�้ ให้ได้ 30% เพื่อให้ประเทศไทยมีน�้ำใช้พอ
เพียงในฤดูแล้งที่แล้งจัดในปีพ.ศ.2559 โดยดั๊บเบิ้ล เอ ได้เพิ่มมาตรการลดการใช้น�้ำ และได้ร่วมรณรงค์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมการประหยัดน�้ำ
2. เปิดตัวโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษในชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 มีหมู่บ้านในหลายจังหวัดเข้าร่วม
แล้วทั้งสิ้น 843 หมู่บ้าน และล่าสุดในปีพ.ศ.2559 ได้มอบต้นกระดาษให้กับชาวบ้านต�ำบลโนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านต้นกระดาษ จ�ำนวน 77,000 ต้น เพื่อน�ำไปปลูกบนคันนาหรือพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรและชุมชน คาดจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรวมกว่า 21,000,000 บาท
3. กิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา พี่เพื่อน้อง”
พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสากว่า 100 คน ร่วมท�ำประโยชน์ช่วยเหลือชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ไม่ว่า
จะเป็น การรณรงค์ประหยัดน�ำ้ ในวิกฤติภยั แล้ง กิจกรรมทาสีโรงอาหารและท�ำเก้าอีม้ า้ นัง่ ให้นกั เรียน นับเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
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4. กิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้าน
เพือ่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีส่ นใจเข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิตกระดาษ
ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการบรรยายและสื่อภาพยนตร์ 4 มิติ และเข้าใจโมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่ช่วยสร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกรจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพืน้ ทีว่ า่ งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ช่วย
ลดโลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิด “ของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�ำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษ
ไม้ น�ำ้ มันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในปีพ.ศ.2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน
5. กิจกรรม “กระดาษสร้างจินตนาการ ครั้งที่ 16”
เป็นกิจกรรมทีพ่ ๆี่ ดับ๊ เบิล้ เอ จิตอาสา เล่านิทานจากกระดาษและเศษวัสดุทเี่ หลือใช้นำ� มาสร้างเป็นตัวละคร ให้กบั เยาวชน
ในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ สร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาความคิด พร้อมทัง้ ให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์และรูจ้ กั คุณค่าการน�ำ
ของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจัดเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี
6. กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 96
เป็นกิจกรรมที่พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา มาร่วมท�ำบุญในวันเกิดด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ พร้อมมอบ
สมุดและอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
มีกิจกรรมสันทนาการ ตอบค�ำถามชิงรางวัล สร้างความประทับใจได้ทั้งความสนุกและอิ่มท้อง ส�ำหรับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ดั๊บเบิ้ล
เอ ได้ด�ำเนินมาต่อเนื่องประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2539
7. โครงการ “อบรมนักสู้ภัย Fire Fighting ครั้งที่ 2”
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย ทั้งภาค
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด เป็นวิทยากร นอกจากนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ยังมีแผน
งานการอบรมให้กับประชาชนในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชนอีกด้วย
8. ๙ กิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ดั๊บเบิ้ล เอ และเหล่าพนักงานร่วมระดมจิตอาสากว่า 500 คน จัดท�ำ
โครงการ ๙ กิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกพื้นที่ จึงท�ำให้เกิดกิจกรรมท�ำดีเพื่อพ่อจ�ำนวนมากถึง 33 กิจกรรม
ซึ่งทุกกิจกรรมได้คิดและคัดเลือกกิจกรรมที่คำ� นึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และให้ทุกคนมีส่วนร่วม อาทิ ดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา
ท�ำยางยืดเพื่อสุขภาพให้ชุมชน ร่วมแรงใจจัดท�ำยางยืดสุขภาพ จ�ำนวน 250 ชุด มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และประชาชนในชุมชน พร้อม
สาธิตการใช้ยางยืด เพื่อใช้ในการออกก�ำลังกาย ฟื้นฟูและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ณ โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลบางวัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา อาสาพัฒนาห้องสมุด มอบหนังสือเสริมความรู้
และชั้นหนังสือ ให้ห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี รวม 5 แห่ง อาสาสอนน้อง พี่ดั๊บเบิ้ล เอ ที่เป็น
พนักงานต่างชาติช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้ส�ำเนียงภาษาที่ถูกต้องและประโยคง่ายๆใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อาสาพัฒนา
โรงเรียน ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี รวม 10 แห่ง อาทิ การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์, จัดท�ำชั้น
รองเท้านักเรียน, ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ,ทาสีสนามเด็กเล่น รั้วโรงเรียน ทางเดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
รอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษและร่มให้กับกองอ�ำนวยการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งได้แจกพัดและทิชชู เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง
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รายงานประจ�ำปี 2559

รางวัลที่ได้รับ
1. Green Meeting Plus
รับใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว Green Meeting Plus จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดำ� เนินการตามหลักการ Green Meetings และได้สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรคู่ค้า น�ำไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
2. รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ
ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
10.3

แนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงาน และลูกจ้าง

บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ดังนั้น จึงส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทตามโอกาสอันควร
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยในการท�ำงาน โดยทางบริษัทฯจะน�ำมาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อ
ก�ำหนดวิธีทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
10.4

การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี -

10.5

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้
จัดให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่
เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
1. ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) จดหมาย ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com
2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถาน
ที่ทำ� งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่ร้องเรียน จะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ�ำเป็นตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานของบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทางธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม
1)

การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)

การสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3)

การสอบทานบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4)

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5)

การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้าย หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

6)

การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
การจัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปีโดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัท

7)

บริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และยึดถือมาตรฐานสากลการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing : IPPF) ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความตะหนักว่าหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร ดังนัน้ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ จึงได้รว่ มกันประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้น
มาบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ให้ไว้ในภาคผนวก 11 ของคู่มือจัดแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ
แบบ 69-1 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission
: COSO ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยก�ำหนดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงานและการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งจัดท�ำกฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท�ำจรรยา
บรรณของพนักงานฉบับพกพา ให้พนักงานเข้าใหม่ในวันปฐมนิเทศ บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
เหมาะสม มีการก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องเป้าหมายขององค์กร
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บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่น รางวัล Fast Track
ตลอดจนการเลื่อนขั้นตามความสามารถของพนักงานทุกระดับ และยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจ�ำทุกปี มีการอบรม มีการก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จำ� เป็นในการท�ำงานของพนักงานทุกระดับ ในบางสาย
งานยังมีการจัดท�ำแผนการเติบโตในสายงานประกอบกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเทียบ
เคียงมาตรฐานสากล
(2)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) และผู้บริหารทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการบริหารความเสีย่ ง และมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพือ่ จัดการความเสีย่ ง ความเปลีย่ นแปลงทางปัจจัยภายใน ภายนอก
ธุรกิจ ตลอดจนประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างเป็นประจ�ำและต่อเนื่องทุกปี
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติ
ทีร่ ดั กุม กรณีทบี่ ริษทั อนุมตั ธิ รุ กรรมหรือท�ำสัญญากับผูท้ เี่ กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาว บริษทั มีระบบติดตามให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญานั้น นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท�ำงาน
ผ่าน เวปไซต์ อินทราเน็ต และแอปพลิเคชั่น ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจุบัน
บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางให้บคุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ บริษัทก�ำหนดนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ กี่ ำ� หนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และมีนโยบายเพื่อ
ให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพจ�ำเป็น และเกี่ยวข้อง
ต่องาน มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
และมีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอส�ำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�ำนักเลขานุการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา
พร้อมเหตุผล
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผล
กระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริษัทฯได้ประกาศเป็นนโยบาย
ของบริษัทเรื่องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) อย่างเป็นทางการ เป็นนโยบายของ
บริษัทและติดประกาศไว้เห็นโดยทั่วกัน ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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1. จดหมาย ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง CIA@doublea1991.com
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ� งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน จะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ�ำเป็นตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้แต่ละสายงานธุรกิจมีระบบติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ข้อก�ำหนดห้าม การปฏิบัติในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน อย่างเป็นประจ�ำและด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้า
หมายที่กำ� หนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ
บริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้
ทีม่ คี วามรู้ และมีทกั ษะด้านการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในได้รบั การส่งเสริมให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IPPF) และได้รับการอบรม
ในหัวข้อที่จำ� เป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2559 สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ธุรกิจที่ตั้งไว้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/ 2560 ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) จัดระบบส่งเสริมการให้แรงจูงใจเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เพื่อให้การประเมิน
แรงจูงใจ และการให้รางวัลต่อพนักงานเชือ่ มโยงกับความส�ำเร็จในการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายใน จากเดิมทีเ่ น้นการเชือ่ โยงความส�ำเร็จ
กับผลงานเป็นส่วนใหญ่
(2) ส่งเสริมความความส�ำคัญของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก�ำหนดการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีวิธีการก�ำกับ
ให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท�ำงานเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อ
เนื่อง และยั่งยืน
(3) จัดท�ำระบบรายงานการปฏิบัติงานที่อาจน�ำมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงาน (Incident or Near Miss Report)
โดย ชีแ้ จงให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์ทแี่ ท้จริงของการรายงานสาเหตุเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ ว่าท�ำเพือ่ ทุกคนตระหนักถึงสาเหตุ
ทีแ่ ท้จริงของปัญหา และทราบแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องเพือ่ ไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ อีก และเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธกี ารท� ำงาน
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
3. พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
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4. ทบทวนและติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญ
6. สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ประเภทความเสี่ยงขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านโรงงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
2) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหา
ทางการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษทั ฯ
ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อ
ธุรกิจได้
3) ความเสี่ยงด้านตราสินค้าและการตลาด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าและตราสินค้า บริษัทฯ
ได้มกี ารติดตามสภาวะตลาดทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ จัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทีอ่ าจจะเกิดขึน้
4) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในด้าน
บุคลากรบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงระเบียบข้อบังคับให้เป็นไป
ตามแนวทางของกฏหมาย
5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ดูแลและตรวจสอบให้มีการด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไป
ในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความสี่ยงของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำ� นวยความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯได้ประเมินถึงข้อบังคับ และสัญญาของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยในทุกระดับจะมีการรายงาน
ผลการบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพือ่ ติดตามให้ระดับความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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11.1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านดังนี้
1. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์			

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร		

กรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล		

กรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นีเ้ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสุรยี พ์ ร เลขะวรรณ) จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวกฤติกา เจตอธิการ) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายและตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ประชุมรวม 4 ครั้ง สรุป
สาระส�ำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี้

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของ
บริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการและ ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้พจิ ารณาในประเด็น
ที่ส�ำคัญและให้ค�ำแนะน�ำรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และ มี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ ทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

รายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยใช้รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯได้จดั ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดย
ใช้แบบที่ ก.ล.ต. ให้ไว้ในภาคผนวก 11 ของคู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 ซึ่งการประเมินดังกล่าว มี
5 องค์ประกอบ ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำชับให้ฝ่ายจัดการดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติ
งานมีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดูแลให้มคี วามเป็นอิสระและได้กำ� หนดขอบเขต
ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�ำคัญ และให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณและจ�ำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานประจ�ำปีของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี และการก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และการก�ำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2559
โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของบุคคลากร ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานของผู้
สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชี
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15 กุมภาพันธ์ 2560
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11.2

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาว
กฤติกา เจตอธิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง “รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” และแต่งตั้งให้นางสาว กฤติกา เจตอธิการ
เป็น “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 แทน หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในที่ขอโอนย้าย โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ประกอบกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท�ำงาน และความเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3

งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงาน compliance ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนสอบทานการด�ำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายในการเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจและมีเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป โดยใช้ราคาทีส่ ามารถอ้างอิงได้กบั ราคายุตธิ รรมหรือราคาตลาด เสมือน
การเข้าท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด กลุ่มบริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการเข้าท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การจัดให้มคี วามเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยผูป้ ระเมินราคาจากภายนอก การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว แล้วแต่กรณีเป็นต้น โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพื่อเข้าท�ำรายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิด
เผยรายการระหว่างกันโดยครบถ้วนตามสาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�ำคัญที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 และในปี 2559 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการ
และยอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงิน ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันดังกล่าว ส�ำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้แก่ กิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน หรือมีผู้มีอ�ำนาจควบคุมร่วมกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน
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236.67
169.12
81.40

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

4. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

106.06 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

146.86 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

250.44 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
826.74
810.93 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
จำ�กัด

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

1. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษทั้งหมด 2 โรง
และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมด 5 โรง นอกเหนือจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น�ำ้ (De-mineral Water) เปลือก
ไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น น�ำ้ มันยางด�ำ สารเคมี อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น ซึ่งน�ำ้ มันยางด�ำที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาดเป็นการทั่วไปและมีผู้ใช้เฉพาะ
กลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายน�ำ้ มันยางด�ำให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก�ำหนดราคาขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วน
ค่าความร้อนระหว่างน�ำ้ มันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติและน�ำมาหักลบกับค่าใช้จา่ ยในการระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ มันยางด�ำเจือจาง รวมถึงกลุม่ บริษทั ฯ ได้ขายเชือ้ เพลิงชีวมวลส่วนทีเ่ หลือจากกระบวนการ
ผลิตให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องในราคาตลาด ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการค้าปกติของการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 2553 กลุม่ บริษทั ฯ เริม่ ด�ำเนินการซือ้ รถบรรทุก เพือ่ ใช้ในการขนส่งของกิจการในกลุม่
บริษัทฯ เพื่อลดขนาดของรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้ออะไหล่รถบรรทุกเพื่อใช้ในการซ่อมบ�ำรุงจากผู้จ�ำหน่ายในปริมาณมากต่อครั้ง จึงมีอ�ำนาจต่อ
รองในการสั่งซื้อสูง และเกิดการประหยัดจากขนาด และส่วนใหญ่ได้จ�ำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกเหล่านี้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยการก�ำหนดราคาในการขายสินค้าจะใช้ราคาตาม
สัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น�ำ้ เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น น�้ำมันยางด�ำ สารเคมี อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง)

12.2 รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2558 และ ปี 2559
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15.49
30.91
40.54
27.79
5.49

-

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

8. บริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

11. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

12. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำ�กัด

14. บริษัท อี 85 จำ�กัด

-

8.26

27.89

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

13. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

39.46

ลักษณะความสัมพันธ์

1.60 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จำ�กัด

4.21 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

7.53 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำ�กัด

8.40 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จำ�กัด และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

12.80 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

18.44 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
16.64 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

19.76 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

22.08 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

39.58 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
2558
2559

5. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน Double A International Network Egypt
- กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
5.31 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด

1,871.64 1,470.64

31.98
3.89
1.88
2.00

17. Double A International Network Egypt
18. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
19. บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำ�กัด
20. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

รวม

56.60

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
- ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
265.53
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมีอิทธิพล
เหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

16. บริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด

15. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำ�กัด)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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5.34
0.27

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

6. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

39.14

14.76

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

รวม

2.75

21.41

0.70 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

0.59 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

2.06 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

2.77 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
10.50
11.03 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
5.52
4.26 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

1. บริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ:สินทรัพย์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ จ�ำหน่ายให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ยางรถยนต์ ซึง่ บริษทั ฯได้มกี ารสัง่ ซือ้ ยางรถบรรทุกเพือ่ ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงจากผูจ้ ำ� หน่าย
ในปริมาณมากต่อครั้ง จึงมีอ�ำนาจต่อรองในการสั่งซื้อสูง และเกิดการประหยัดจากขนาด ส่วนเกินจากการใช้งานจึงได้จ�ำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยก�ำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์

131

รายงานประจ�ำปี 2559

6.56

3.04
6.64

6.83
3.79
28.35

3. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

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

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

7. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

4.05 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

4.46 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

9.61 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

16.14 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

16.65 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

24.15 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
7.97
42.46 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

1. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย รายได้ค่าขนส่ง รายได้ค่าเช่า และรายได้อื่นๆ ส�ำหรับรายได้ค่าขนส่งเกิดจากการบริหาร
จัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้น�ำรถบรรทุกดังกล่าวมาให้บริการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

12.2.3 รายได้อื่น

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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1.15
28.17
3.85

1.39
1.00

12. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

13. บริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ำกัด
14. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอน
ซัลแทนท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัล
แทนท์ จ�ำกัด)
15. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

16. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

114.25

- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

3.27

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

รวม

- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ำกัด
- กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด

1.52

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

130.65

1.91 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.15 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด

1.48 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

1.56 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

10.72

3.18 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
3.85 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

9. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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235.46
698.69
615.10
397.33
329.26

3. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำ�กัด
4. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

5. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

318.83 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

360.47 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โซ
นิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด

645.67
629.58 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

675.98 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
1,451.74 1,251.00 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จำ�กัด

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ค่าซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าประเภทไฟฟ้า ไอน�้ำ น�้ำ ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ ไม้แปรรูป สารเคมี วัสดุหีบห่อและต้น
กระดาษจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านีส้ ามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ใช้สนับสนุนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่างเพียง
พอ ดังนั้น การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งค่าซื้อสินค้าดังกล่าวจะ
ใช้ราคาตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาต้นทุนบวกส่วนต่างก�ำไร แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.4 ค่าซื้อสินค้า

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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168.70
99.92
141.63
67.86
15.87

10. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด
11. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำ�กัด

12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

13. บริษัท อี85 จำ�กัด

14. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จำ�กัด
-

165.77

9. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

15. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด

258.57

3.47 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด

21.79 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
แอช ลีชชิ่ง จำ�กัด

55.23 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จำ�กัด

134.30 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

176.31 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด
161.40

178.30 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จำ�กัด และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

258.10 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
285.97
259.33 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

8. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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2.05
0.04

20. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

- ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

- ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมีอิทธิพล
เหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

1.76 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท น้ำ�ใส 304 จำ�กัด

3.09 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จำ�กัด

4,995.62 5,137.82

56.60

19. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำ�กัด)

รวม

1.67

-

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
3.39
3.21 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

18. บริษัท น้ำ�ใส 304 จำ�กัด

17. บริษัท ทรีเทค จำ�กัด

16. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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123.56
13.64
103.29

7. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

8. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำ�กัด

77.70 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำ�กัด

109.61 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

126.35 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
537.06
587.87 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่ม
บริษัทฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A International Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง
279.54
267.11 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
55.38
174.05 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมีอิทธิพล
เหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
104.86
130.13
93.96
127.19 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

6. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด

4. APC Logistics (Korea) Co., Ltd
5. บริษทั 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

2. บริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
3. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำ�กัด)

1. Double A International Network Co., Ltd.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าการตลาดและการว่าจ้างแรงงานบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามารับผิดชอบ
ในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุง การขนส่ง การเดินทาง ค่าบ�ำบัดน�้ำเสีย การท�ำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ค่าวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทฯ และการบริหารจัดการต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะ
อ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
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27.23
27.18 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอ็มจีที แด๊ป จำ�กัด
13.48 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมี
อิทธิพลเหนือบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
9.54 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

59.81
34.17
36.27
28.80
11.27

15.04

15. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จำ�กัด
16. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

17. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำ�กัด
18. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จำ�กัด)

19. บริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท ทวา
ราวดี รีสอร์ท จำ�กัด)

20. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

31.28
27.67 กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

31.91 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จำ�กัด

0.12

14. บริษัท อี 85 จำ�กัด

34.36 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

26.86

49.38 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำ�กัด

49.57 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จำ�กัด

18.54
-

58.59 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

390.22

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
101.89
69.62 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด

13. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

12. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำ�กัด

10. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอน
ซัลแทนท์ จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัล
แทนท์ จำ�กัด)
11. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จำ�กัด

9. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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5.40
0.04
5.46
4.15

3.25
1.85
1.57

23. บริษัท ทรีเทค จำ�กัด

24. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

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

26. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำ�กัด

27. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำ�กัด
28. บริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จำ�กัด
29. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

30. บริษัท 304 พลาซ่า จำ�กัด

1.69 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท 304 พลาซ่า จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมีอิทธิพล
เหนือบริษัท 304 พลาซ่า จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง

2.27 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำ�กัด
1.87 กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จำ�กัด
1.70 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีดับ
บลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด

3.75 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A Pulp and Paper Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A Pulp and Paper Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความ
ระมัดระวัง
3.25 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำ�กัด

4.86 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จำ�กัด
4.41 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

5.61 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
8.06
9.52 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท น้ำ�ใส 304 จำ�กัด

22. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จำ�กัด

21. บริษัท น้ำ�ใส 304 จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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3.85 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

- ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด

2,221.60 2,075.28

1.09

39. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

รวม

1.02

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
1.58 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด
1.10 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จำ�กัด
0.75
146.84
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติก จำ�กัด
2.67
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
2.14
- ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค7 จำ�กัด
1.97
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง จำ�กัด
1.06
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

38. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด

36. บริษัท ทะเลไทย ขนส่ง จำ�กัด
37. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

32. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จำ�กัด
33. บริษัท บางปะกง บีเอชแอล โลจิสติก จำ�กัด
34. บริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
35. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำ�กัด

31. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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รวม

5. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

3. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จำ�กัด
4. บริษัท 304 พัลล์ จำ�กัด

1. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
2. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

58.27

-

0.26 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
155.48

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
46.67
133.77 กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
13.51 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำ�กัด
7.94 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จำ�กัด
11.60
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการใน บริษัท 304 พัลพ์ จำ�กัด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด เป็นค่าก่อสร้างงานโครงการเพื่อพัฒนาบ่อเก็บน�้ำของบริษัทย่อยส�ำหรับใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นค่าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างติดตั้งของบริษัทย่อย รายการซื้อสินทรัพย์จาก บริษัท
เอ็นพีเอส อารานา จ�ำกัด เป็นรายการที่บริษัทย่อยซื้ออุปกรณ์ของเรือเดินทะเล รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด เป็นรายการที่บริษัทย่อยจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินงวดสุดท้ายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งจะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.6 ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
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21.05

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

1.15

9. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

346.37

2.78

8. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

รวม

78.92

7. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำ�กัด)

-

14.63

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

16.16

-

4.48 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
500.23

24.20 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด
14.37 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด
10.18 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด
- ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมี
อิทธิพลเหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

109.83 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

148.87

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
211.69
188.30 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด

3. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

2. Double A (JIANGSU) Paper Co.,Ltd

1. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน ไม้สับและน�้ำมันยางด�ำให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิง
จากราคาตลาด

12.2.7 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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30.15
27.66

-

5. บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำ�กัด
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัล
แทนท์ จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัล
แทนท์ จำ�กัด)
7. Claremorris Consultants Limited

2.97

16.48 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความ
ระมัดระวัง
10.51 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

26.22

4. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

30.15 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จำ�กัด
23.77 กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จำ�กัด

109.19

3. Double A International Network Co., Ltd

61.35 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด
55.83 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่ม
บริษัทฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A International Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง
53.15 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำ�กัด

71.88

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
81.76
87.31 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด

2. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำ�กัด

1. บริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ของรายรับจากการขายสินทรัพย์ ค่าขนส่ง รายรับค่าบริการ และรายได้
อื่น ๆ ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาต้นทุนบวดก�ำไร หรือราคาตลาดแล้วแต่กรณี

12.2.8 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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1.24
4.14
2.05
1.04
7.07

13. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

14. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

15. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

16. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

17. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

372.04

2.28

12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

รวม

3.07

-

8.55 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
377.34

- ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

- กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

3.01 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

5.89 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จำ�กัด และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
5.19 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

6.85 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
1.33
9.30 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

11. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

10. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จำ�กัด

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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5.34
80.34

รวม

1. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
98.81
0.41

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
98.81
0.41 กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่บริษัทย่อยได้จ่ายเงินค่างานโครงการเพื่อพัฒนาบ่อเก็บน�้ำ ตาม
ราคาอ้างอิงจากราคาตลาดที่ได้ตกลงร่วมกัน

5.34
80.34

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
75.00
75.00 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการใน บริษัท 304 พัลพ์ จำ�กัด

12.2.10 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำ�กัด
รวม

1. บริษัท 304 พัลพ์ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: กลุ่มบริษัทฯ มีเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากบริษัท บริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด และ บริษัท
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด ส�ำหรับโครงการสร้างโรงเยื่อที่ 3 และ ส�ำหรับโรงไม้สับ ตามล�ำดับ

12.2.9 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
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จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
6.07 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
9.20
ทรีเทค จำ�กัด
- ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
0.91
ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด
10.11
6.07

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

21.60

65.67 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
121.06
164.90 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: กลุ่มบริษัทฯได้มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตอื่นนอกเหนือจากวัตถุดิบหลัก อาทิเช่น ไฟฟ้า ไอน�้ำ น�ำ้ น�้ำมันเตา แกลบ และสารเคมี รวมทั้งบริการ
ที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นหลัก ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้มีการก�ำหนด
ราคาหรืออัตราค่าบริการที่อ้างอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกก�ำไร หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

12.2.12 เจ้าหนี้การค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

2. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จำ�กัด

1. บริษัท ทรีเทค จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: กลุ่มบริษัทฯ ซื้อต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รับซื้อมาจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับกลุ่ม
บริษัทฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องจะใช้ราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.11 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
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9.17
12.67

11.25
10.91
2.29
66.00
5.42
3.36
13.02

5. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

6. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

8. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

10. บริษัท อี85 จำ�กัด

11. บริษัท โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลยี จำ�กัด

12. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จำ�กัด

2.93 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำ�กัด
1.77 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
แอช ลีชชิ่ง จำ�กัด

5.98 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จำ�กัด

7.97 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด

8.64 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด

13.42 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำ�กัด

16.17 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จำ�กัด และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
15.78 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำ�กัด

24.86 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
24.66
28.17 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำ�กัด

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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รวม

16. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำ�กัด
17. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

14. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จำ�กัด)
15. บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำ�กัด)

13. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

344.67

0.87
0.18

39.08

-

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมี
อิทธิพลเหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
10.00 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจำ�นวนเงินในการทำ�ธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร
และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
369.18

1.42 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอ็มจีที แด๊ป จำ�กัด

จำ�นวนเงิน(ล้านบาท)
2558
2559
3.15
1.50

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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8. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

7. บริษัท เอส.วี. โพรเกสซีพ จ�ำกัด

6. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

4. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

3. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

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

1. Double A International Network Co., Ltd.

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

6.59

1.53 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

3.42 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
0.80
20.21 ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่ม
บริษัทฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A International Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวตามหลักความระมัดระวัง
4.40
12.15 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
9.72
10.68 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
5.49 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
0.59
3.88 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
5.31
3.80 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการงานสนับสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุง
การขนส่ง การเดินทาง การท�ำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั กลุม่ บริษทั ฯในการบริการจัดการต้นทุนแรงงานได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

12.2.13 เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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1.55
8.63
6.89
1.84
1.69

70.61

13. APC Logistics (Korea) Co., Ltd
14. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด

15. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

16. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
17. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น

รวม

-

22.60

1.10 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
4.48 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวนเงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
73.58

- กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

1.31

1.35 กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

1.35 ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

1.41 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
2558
2559
1.42 กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ำกัด
-

12. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

9. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ำกัด)
10. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอน
ซัลแทนท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัล
แทนท์ จ�ำกัด)
11. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบการเงิน
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายไทย มิได้มหี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed Company) แต่ บริษทั ฯ ได้
เสนอขายหุน้ กูต้ อ่ ประชาชนเป็นการทัว่ ไป (Public Offering) ดังนัน้ ในกรณีของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำส่งงบการเงินรายไตรมาส
และรายปีต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาเดียวกันกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44 /2556) กล่าวคือ งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน ภายใน 45 วันนับ
แต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว และ งบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ส่งงบการเงินรายปีให้แก่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่กำ� กับดูแลการประกอบ
ธุรกิจโดยตรง ภายใน 5 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543)

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2556-2559 ผู้
สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

269.34

0.60

348.88

0.81

662.11

1.55

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2,706.96

5.99

3,156.63

7.32

3,477.12

8.14

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,100.00

4.65

-

-

-

-

187.19

0.41

-

-

-

-

3.05

0.01

-

-

-

-

สินค้าคงเหลือ

6,107.19

13.52

6,705.53

15.55

5,209.50

12.20

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,438.64

3.18

1,865.57

4.33

911.87

2.14

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

12,812.37

28.01 10,260.60

24.03

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

28.36 12,076.61

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,833.43

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

26,547.71

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

6.27

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ร้อยละ

2,612.03

58.77 25,522.62

ล้านบาท

6.06

ร้อยละ

2,470.19

5.79

59.20 27,270.24

63.88

13.48

0.03

10.32

0.02

9.31

0.02

-

-

-

-

24.82

0.06

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

275.74

0.61

80.34

0.19

80.34

0.19

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

130.98

0.29

96.81

0.22

0.41

0.00

2,310.44

5.11

2,259.58

5.24

2,125.02

4.98

150.16

0.33

353.16

0.82

363.15

0.85

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

95.70

0.21

97.48

0.23

88.02

0.21

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

32,357.63

71.99 32,431.50

75.97

รวมสินทรัพย์

45,170.00 100.00 43,108.95 100.00 42,692.10

100.00

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

71.64 31,032.33

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

6,194.14

13.71

5,251.99

12.18

4,541.81

10.64

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,795.88

6.19

2,755.58

6.39

2,548.83

5.97

ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

233.88

0.52

163.53

0.38

203.04

0.48

453.12

1.00

453.82

1.05

454.55

1.06

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,495.16

5.52

2,497.50

5.79

754.05

1.77

405.24

0.90

241.04

0.56

230.23

0.54

26.36 8,732.51

20.45

รวมหนี้สินหมุนเวียน

12,577.42

27.84 11,363.46

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
115.28
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
2,725.96
หนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 10,967.04
ภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
121.79
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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1,578.80

0.26

199.66

0.46

220.28

0.52

6.03

2,271.61

5.27

1,816.93

4.26

26.61 12,539.77

29.37

24.28 11,470.18
0.27

115.31

0.27

123.18

0.29

3.50

1,546.69

3.59

1,907.71

4.47

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
15,508.87 34.33 15,603.45 36.20 16,607.87
38.90

รวมหนี้สิน

28,086.29

62.18 26,966.92

62.56 25,340.38

59.36

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

5,029.86

11.14

5,029.86

11.67

5,029.86

11.78

ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

4,053.70

8.97

4,053.70

9.40

4,053.70

9.50

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

2,144.53

4.75

2,144.53

4.97

2,144.53

5.02

ก�ำไรสะสม

7,723.83

17.10

7,208.43

16.72

5,513.83

12.92

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

2,916.54

6.46

2,522.81

5.85

5,390.72

12.63

36.95 17,102.77

40.06

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย

16,838.59
245.11

37.28 15,929.47
0.54

212.56

37.82 16,142.03

0.49

248.95

0.58

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

17,083.71

37.44 17,351.72

40.64

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

45,170.00 100.00 43,108.95 100.00 42,692.10

100.00

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ

22,090.61

91.83 21,619.07

86.55 23,257.15

88.31

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ

412.67

1.72

356.34

1.43

636.31

2.42

รายได้จากการขายไม้สับ

460.18

1.91 1,019.52

4.08

1,952.80

7.42

รายได้จากการให้บริการ

-

375.53

1.50

274.44

1.04

4.55 1,608.93

6.44

213.80

0.81

รายได้อื่น

1,093.83

รวมรายได้

24,057.29

-

100.00 24,979.40 100.00 26,334.51 100.00

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ

18,357.48

76.31 18,267.32

73.13 18,655.49

70.84

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ

318.84

1.33

287.95

1.15

583.17

2.21

ต้นทุนขายไม้สับ

324.01

1.35

951.83

3.81

1,613.30

6.13

ต้นทุนการให้บริการ

-

-

432.27

1.73

401.37

1.52

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,372.62

14.02 3,602.60

14.42

3,746.07

14.22
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2557 สิ้นสุด
ปี 2558 สิ้นสุด
ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,556.47
6.47 1,502.44 6.01 1,489.18
5.65
-

-

3.81

0.02

429.69

1.63

74.92

0.31

-

-

403.07

1.53

24,004.33

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้

99.78 25,048.22 100.28 27,321.35 103.75

52.96

0.22

(68.82) (0.28)

(986.85)

(3.75)

577.22

2.40

108.77

0.44

(185.01)

(0.70)

630.18

2.62

39.94

0.16 (1,171.86)

(4.45)

(5.40) (1,231.58)

(4.93) (1,170.55)

(4.44)

(2.78) (1,191.63) (4.77) (2,342.41)

(8.89)

(1,298.29)
(668.11)

รายได้ภาษีเงินได้

111.02

ขาดทุนส�ำหรับปี

(557.10)

0.46

221.32

0.89

252.46

0.96

(2.32) (970.31) (3.88) (2,089.95)

(7.94)

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(668.11)

(1,191.63)

(2,342.41)

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2,314.28

2,455.95

2,505.33

1.68

7.28

16.97

(25.97)

(53.25)

(19.18)

(55.43)

6.73

-

(67.46)

-

-

-

(67.40)

(59.16)

-

7.03

-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อ
ที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
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(695.50)

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท
2.00
-

(93.52)

(2.53)

(1.25)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

-

3.81

429.69

ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

-

21.67

1.03

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

0.84

160.05
-

(577.22)

(108.77)

185.01

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น

18.24

18.45

15.58

(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

88.34

(556.10)

34.66

70.95

(58.70)

39.89

ดอกเบี้ยรับ

(4.49)

(3.14)

(4.14)

1,246.64

1,191.64

1,098.24

1,552.44

1,673.88

2,060.30

(740.37)

(456.85)

(320.64)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

426.83

187.19

-

สินค้าคงเหลือ

249.14

(445.50)

1,717.42

(524.24)

233.31

782.73

29.77

(3.21)

5.01

208.31

(49.86)

(242.71)

(120.48)

(182.76)

(70.82)

(5.85)

(8.52)

(7.71)

1,075.55

947.68

3,923.58

รับดอกเบี้ย

4.49

3.14

4.14

จ่ายดอกเบี้ย

(1,253.97)

(1,162.16)

(1,070.75)

(15.00)

(1.08)

4.24

(188.93)

(212.43)

2,861.22

งบกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์

ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

-

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ปี 2557 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

ปี 2558 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

389.39

353.13

126.46

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(37.68)

เงินสดลดลงจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(10.69)

-

เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

2,100.00

-

(3.05)

-

-

3.05

-

1.63

-

-

400.40

4.12

5.26

(1,169.42)

(1,243.69)

(947.42)

(1.26)

(0.64)

(2.44)

(50.02)

-

-

(168.27)

(13.82)

-

(35.27)

(15.39)

(8.49)

(635.88)

1,176.07

(864.29)

20,245.95

18,615.32

13,950.15

(19,397.62)

(19,557.49)

(14,660.55)

-

251.06

248.77

182.79

(242.16)

(231.55)

(455.63)

2,987.14

9,543.67

ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

-

(2,500.00)

(10,245.80)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

-

(458.24)

(457.84)

(3.29)

(5.29)

(8.26)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

572.19

(909.67)

(1,861.40)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น

(21.35)

25.56

177.70

(273.97)

79.54

313.23

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

543.31

269.34

348.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

269.34

348.88

662.11

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�ำ้ ประกันลดลง
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ช�ำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ตามข้อกำ�หนดสิทธิ1

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.02
0.21
(0.02)
11.00
33
8.23
44
21.86
16
60

1.06
0.27
(0.02)
9.28
39
8.32
43
19.12
19
63

1.17
0.43
0.28
9.01
40
9.46
38
18.89
19
59

%
%
%
%
%
%

17.26
(4.21)
4.55
N/A
(2.32)
(3.26)

14.68
(7.16)
6.44
N/A
(3.88)
(5.84)

18.63
(1.41)
0.81
N/A
(7.94)
(12.48)

%
%
เท่า

(1.24)
6.42
0.54

(2.20)
5.71
0.57

(4.87)
1.57
0.61

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

1.64
0.84
(0.01)
1.34

1.67
0.82
(0.01)
1.36

1.46
3.68
0.11
1.15

หมายเหตุ N/A คือ หาค่าไม่ได้
1 หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบดุลรวม ที่มีภาระดอกเบี้ย หรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลด (หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันสิ้นงวดระยะเวลาการวัดผลการด�ำเนินงานใด ๆ ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หนี้สินดังกล่าวนี้ไม่รวมถึง (ก) เจ้าหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย
(ง) หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (จ) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ (ฉ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
1) ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 26,334.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,355.11 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หรือ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ ท�ำให้ต้นทุน
ขายและค่าใช้จา่ ยในการขายมีมลู ค่าสูงขึน้ ตามปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยมียอดลดลงต�่ ำกว่างวดสิน้ ปี 2558
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,235.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 130.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55
นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน
403.07 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำ� หรับปี 2559 จ�ำนวน 2,089.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำ� นวน 1,119.63 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากสิ้นปี 2558
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 24,979.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 922.11 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 หรือคิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 ส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จากการขายไม้สับที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใน
ด้านของต้นทุนขายในปี 2558 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2557 เกิดจากต้นทุนขายไม้สบั ทีส่ งู ขึน้ ตามยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนขายกระดาษ
ที่ลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบต้นทุนรวมในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 เล็กน้อยจากการเพิ่มสัดส่วนของ
ปริมาณการใช้เยื่อน�ำเข้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีต้นทุนจากการหยุดผลิตเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอในช่วงต้นไตรมาส 2 ท�ำให้
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2558 มีจำ� นวน 970.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 413.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 74.17 จากสิ้นปี 2557
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1)

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวมจ�ำนวน 25,846.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,851.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษจ�ำนวน 23,257.15 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,638.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.58 จากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่าง
ประเทศ ส่วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษจ�ำนวน 636.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.57 เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นความต้องการเยื่อกระดาษของลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายไม้สับ จ�ำนวน 1,952.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
933.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.54 จากปี 2558 เนื่องจากการขยายตลาดด้านการส่งออกไม้สับไปยังต่างประเทศ
นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการ จ�ำนวน 274.44 ล้านบาท ลดลง 101.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 26.92 จากปี 2558 รายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงานบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดยมีสาเหตุการ
ลดลงมาจากอัตราค่าระวางเรือของตลาดโลกลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรม
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558
พบว่ารายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 เท่ากับ 25,846.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำ� นวน
22,994.93 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43
และ 77.57 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวมจ�ำนวน 22,994.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.47
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 จากปี 2557 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษจ�ำนวน 21,619.07 ล้านบาท
ลดลง 471.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 2.13 จากปี 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมและราคาขายตาม
สกุลเงินท้องถิ่นลดลงตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ รายได้จากการขายเยื่อกระดาษจ�ำนวน 356.34
ล้านบาท ลดลง 56.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.65 จากปี 2557 เนื่องจากน�ำมาใช้ในการผลิตกระดาษเอง
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เพิ่มขึ้น และในส่วนของรายได้จากการขายไม้สับจ�ำนวน 1,019.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 559.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
121.55 จากปีกอ่ น ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีแผนงานในการหาแหล่งวัตถุดบิ ไม้เพือ่ รองรับการขยายตลาดและเพิม่ ก�ำลังการผลิตให้เต็ม
ที่ในอนาคต ในระหว่างนี้จึงมีการขายไม้ส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการจ�ำนวน 375.53 ล้านบาท
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงรายได้อื่นจากปี 2557
เมือ่ เปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศปี 2558 และปี 2557 พบว่า
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2558 เท่ากับ 22,994.93 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีข่ ายได้ 22,963.46
ล้านบาท สัดส่วนของรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกใน ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 27.54 และ 72.46 ตามล�ำดับ
2)

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2559 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ เท่ากับ 20,851.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,344.87 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 19.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ�ำนวน 401.37 ล้านบาท ลดลง 30.90 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.15 จากปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง
ส�ำหรับปี 2558 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ เท่ากับ 19,507.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 506.77 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2558 และมีอัตรา
ก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 15.17 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 และมีตน้ ทุนการบริการจ�ำนวน 432.27 ล้านบาท เนือ่ งจากเป็นการปรับปรุงรายการ
จากต้นทุนอื่นจากปี 2557
3)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�ำหรับปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,325.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จา่ ยในการขาย จ�ำนวน
3,746.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 143.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เนื่องจาก ปริมาณการส่ง
ออกไม้สับเพิ่มขึ้นท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน
1,489.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 13.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.88 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
ตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,105.04 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จา่ ยในการขายจ�ำนวน
3,602.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 229.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 โดยมีสาเหตุมาจากการ
ปริมาณการส่งออกไม้สับที่เพิ่มขึ้น ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2558 จ�ำนวน 1,502.44 ล้านบาท ลดลง 54.03 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.47 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าเดินทางของบริษัทฯ ลดลงเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับแผนธุรกิจจากเดิมที่จะมุ่งเน้นการท�ำตลาดในประเทศใหม่เป็นเฉพาะประเทศหลัก
4)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�ำนวน 1,170.55 ล้านบาท ลดลง 61.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 4.96 จากปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ช�ำระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�ำนวน 1,231.58 ล้านบาท ลดลง 66.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 5.14 จากปี 2557 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว และและเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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5)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 7.94 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น
1,119.63 ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 970.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากปี 2558
ทั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผล
การด�ำเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบ
แสดงฐานะทางการเงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�ำหรับปี 2559 มีก�ำไรจากการ
เปลีย่ นแปลงค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพและต้นกระดาษ จ�ำนวน 59.16 ล้านบาทในขณะทีป่ ี 2558 มีจำ� นวน 67.40
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 12.23
• ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปี 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 185.01 ล้านบาท ใน
ขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 108.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
ละ 270.09
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ จ�ำนวน 1.25 ล้านบาท ในขณะ
ที่ ปี 2558 บริษัทฯ มีกำ� ไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ จ�ำนวน 2.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 50.59
• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 429.69
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าจาก เครือ่ งจักรผลิตกระดาษทีม่ กี ารชะลอโครงการติดตัง้ จ�ำนวน 160
ล้านบาท และเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย จ�ำนวน 181 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ถาวร จ�ำนวน 3.81 ล้านบาท
• ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 403.07
ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ บันทึกเป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 1,381.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การลดลงร้อยละ 129.17 ผลต่างเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายสกุลเงิน
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
จากบางประเทศ
หากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ผลการด�ำเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�ำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ จะมีผล
ขาดทุนสุทธิ 1,132.59 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 1,394.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 2,527.16 ล้านบาท ส�ำหรับ
งวดเดียวกันปี 2558
ในปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำ� นวน 970.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.88 ของรายได้รวม โดยเพิ่ม
ขึ้น 413.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.17 จากปี 2557 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ขายในการขายและบริหารของ
บริษัทฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผลการด�ำเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ในปี 2558 มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ จ�ำนวน 67.40 ล้านบาทในขณะที่ปี 2557 มีจำ� นวน 55.43 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.59
• ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 108.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีจ�ำนวน
557.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 77.69
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์จ�ำนวน 2.53 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 ที่มีกำ� ไรจากการการขายรถบรรทุกและสินทรัพย์อื่นๆ จ�ำนวน 93.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ที่ร้อยละ 97.29
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•
•

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�ำนวน
3.81 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 ไม่มีขาดทุนดังกล่าว
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ�ำนวน
1,381.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 74.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,944.61 ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาซือ้ ขายสกุลเงินล่วงหน้ากับอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้ง
น�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ โดยในระหว่างปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนหลายสกุลมีความผันผวนเป็น
อย่างมาก ท�ำให้มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูง

หากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ผลการด�ำเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการด�ำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ จะมีผล
ขาดทุนสุทธิ 2,527.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 555.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลการด�ำเนินงานที่ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่การด�ำเนิน
งานหลักของบริษัทฯ จ�ำนวน 1,971.31 ล้านบาท
ในปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 557.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2.37 ของรายได้รวม ลดลง
จากก�ำไรสุทธิในปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 50.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1,197.50 บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผล
การด�ำเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
•

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ท�ำให้รับรู้ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ-ต้นกระดาษ จ�ำนวน 55.43 ล้านบาทส�ำหรับปี 2557 ในขณะทีม่ กี ำ� ไรดังกล่าวจ�ำนวน
229.62 ล้านบาทส�ำหรับปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 75.86

•

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เกิดจาการลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 577.22 ล้านบาทส�ำหรับปี 2557 และส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมจ�ำนวน 503.76 ล้านบาทส�ำหรับปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.58 จากปี 2556

•

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ เกิดจากการขายรถบรรทุกและสินทรัพย์อนื่ ๆ ซึง่ บริษทั ฯ รับรูก้ ำ� ไรทางบัญชีจำ� นวน 93.52
ล้านบาท ส�ำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มจ�ำนวน 17.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 423.04

•

โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีการโอนกลับบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 67.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 63.78 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,733.15 จากปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2546 บริษัท ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด (“TPG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้เข้าท�ำสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจ�ำนวน 50 ไร่ กับบริษัท 304 พัลพ์ จํากัด (“304 Pulp”) ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท เพื่อน�ำไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้า
โดยได้ชำ� ระเงินล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ รวมจ�ำนวน 75 ล้านบาท โดยในสัญญายังไม่ระบุเลขทีข่ องทีด่ นิ เพียงแต่แนบแผนผังที่
ระบุบริเวณของที่ตั้งที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโฉนดเลขที่ 25814 และ 25816 ที่คาดว่าจะซื้อจะขายแนบท้ายสัญญา โดยราคา
ขายเป็นราคาที่อิงจากราคาที่ดินที่จะได้รับการจัดสรรตามประกาศของกรมธนารักษ์ในช่วงเวลานั้น
ปี 2547 TPG ได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระมาประเมินราคาที่ดิน ราคาประเมินที่ดินตามวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
ของโฉนดเลขที่ 25814 และ 25816 มีมูลค่าเท่ากับ 3.86 ล้านบาท ดังนั้น ในทางบัญชี TPG จึงได้บันทึกค่าเผื่อการลด
มูลค่าของเงินล่วงหน้าดังกล่าวจ�ำนวน 71.14 ล้านบาท แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนของปี 2547
ปี 2555 บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ำกัด (มหาชน) (“DA1991”) ได้เข้าซื้อหุ้นของ TPG และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดั๊บเบิ้ล
เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DANS”) โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการผลิตน�้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
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ต่อมาในปี 2556 บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“Apulp3”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ประสงค์จะรับโอน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว ส�ำหรับก่อสร้างโครงการโรงเยื่อที่ 3 โดยในราคา 75 ล้านบาท ณ วันที่โอน ที่ดินมีราคา
ประเมิน 7.54 ล้านบาท ท�ำให้ผู้สอบบัญชีปรับปรุงค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินจาก 71.14 ล้าน
บาท เป็น 67.46 ล้านบาท
เดือนมีนาคม 2556 DANS ได้ทบทวนแผนการใช้ที่ดินของบริษัทและพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ในแผนของ
การตั้งโรงเยื่อที่ 3 จึงได้ด�ำเนินการโอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน จ�ำนวน 50 ไร่ ราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมมูลค่าที่ดิน 75
ล้านบาทให้กบั Apulp3 แต่สญ
ั ญาโอนสิทธิทลี่ งนามในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ระบุเลขทีท่ ดี่ นิ คลาดเคลือ่ นไปเป็นทีด่ นิ โฉนด
เลขที่ 6387 จ�ำนวน 33.97 ไร่, 25814 จ�ำนวน 4 ไร่ และ 25816 จ�ำนวน 12 ไร่ รวมเป็น 50 ไร่ และได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมสัญญาโอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับที่ 1 เป็นโฉนดเลขที่ 25814 จ�ำนวน
21 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา,เลขที่ 25816 จ�ำนวน 26 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา และที่ดินบริเวณข้างเคียงที่ดินทั้ง 2 แปลง
ข้างต้นอีกจ�ำนวน 1 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา รวมเป็น 50 ไร่
ณ วันที่โอนสิทธิราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดินสูงขึ้นเป็น 7.54 ล้านบาท ส่งผลให้ Apulp3 มีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในงบการเงิน เป็นจ�ำนวนเงิน 67.46 ล้านบาท (ที่ดินตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญานี้ได้รับ
ประทับจัดสรร วันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยเลขที่ดินหลังจัดสรรเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดใหม่เลขที่ 17335)
มิถุนายน 2557 DANS ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมสัญญาโอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับที่ 2 กับ A Pulp3
โดยแก้ไขเลขที่ที่ดินเป็นพื้นที่บางส่วนของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 25815 และ/หรือ พื้นที่บางส่วนของที่ดินตามโฉนด 6387
รวมเป็นที่ดิน 50 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่โรงเยื่อควรจะขยับลงมาเป็นแปลงด้านล่าง ส่วน
ที่ดินเดิมควรน�ำไปใช้ตั้งโรงกระดาษแทน
กันยายน 2557 ที่ดิน โฉนดเลขที่ 25815 และ 6387 ได้ท�ำการจัดสรรแล้วเสร็จตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และ
ได้จดั สรรแบ่งโฉนดใหม่ได้เป็นโฉนดเลขที่ 48301, 48302 และ 48303 ส่งผลให้สามารถใช้ราคาประเมินทีด่ นิ ตามประกาศ
บัญชีกำ� หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นราคาอ้างอิงราคาประเมินได้โดยมีราคา
ประเมินที่ดิน 304 Industrial park ไร่ละ 1.7 ล้านบาท ดังนั้นในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 Apulp3 จึงได้โอนกลับค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน จ�ำนวน 67.46 ล้านบาท
มิถุนายน 2558 ได้มีบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมสัญญาโอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับที่ 3 เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในทีด่ นิ มากขึน้ หลังจากตัดแบ่งโฉนดใหม่เพือ่ ให้ได้พนื้ ที่ 50 ไร่ ตามสัญญาโอนสิทธิจะซือ้ จะขาย โดยได้เลขทีโ่ ฉนด
เป็น เลขที่ 48302 จ�ำนวน 32 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา, โฉนดเลขที่ 50127 จ�ำนวน 5 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา และ 50128
จ�ำนวน 11 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา โดยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ โฉนดเลขที่ 25815 และ 6387 ตามสัญญาเพิ่มเติมสัญญา
โอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน ฉบับที่ 2
Apulp3 เป็นบริษัทต่างด้าว การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะต้องได้ BOI ก่อน เนื่องจากตามแผนของบริษัทฯ โรงเยื่อ
กระดาษจะขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ โรงไฟฟ้าของบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”) สามารถจัดตัง้ ได้ เพราะ
ว่า NPP 12 จะใช้น�้ำมันยางด�ำซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการผลิตเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน
โครงการโรงไฟฟ้า NPP12 อยู่ระหว่างรอประกาศรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้น Apulp3
จึงยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินงานเตรียมโครงการขอ BOI เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ถือครองที่ดิน (NPP 12 เป็นบริษัทของกลุ่ม
บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”) โดย NPP12 เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (น�้ำมันยางด�ำ)
ขนาดก�ำลังการผลิต 98 เมกะวัตต์)
ด้านความคืบหน้าโครงการ NPP12 ได้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานส่งเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม
2556 และรับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในส่วนใบอนุญาตอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดให้มีใบ
อนุญาตต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเริม่ ประกอบกิจการ และอยูร่ ะหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมเบือ้ งต้นและวางผังก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้า (Basic Engineering and Lay Out) ส�ำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรหลัก อาทิ ส่วนหน่วยระเหย
หม้อไอน�้ำ กังหันไอน�้ำ และโรงผลิตน�้ำยาต้มเยื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ไฟฟ้าที่จะผลิตได้จาก NPP12 จัดเป็นไฟฟ้าชีวมวล
ซึ่งอยู่ในนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ทาง NPS ยังเฝ้าติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าชีว
มวลของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถ้าหากมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม NPS ก็สามารถ
ปรับแผนก�ำหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ได้
•

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อปี 2553 บริษัทฯ และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ใน
ฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการด�ำเนินงานและจากการคืนทุนของบริษัท แอ๊ดวานซ์
เปเปอร์ จ�ำกัด (ซึ่งขายสินทรัพย์ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ) และในช่วงเวลาดังกล่าว ผลประกอบการของ NPS (ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน มีโรงไฟฟ้า จ�ำนวน 5 โรง ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 435 เมกกะวัตต์ ณ ขณะนั้น) มี
ก�ำไรสุทธิทกุ ปี และมีโอกาสในการขยายธุรกิจอีกหลายโครงการ เนือ่ งจากได้รบั เลือกให้เป็นผูช้ นะการประมูลโครงการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากเอกชน (SPP&IPP) นอกจากนี้ อาจมีการน�ำหุ้นของ NPS เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วง 1-3 ปีนับแต่ปี 2553
เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดโดยการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 6/2553 จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้ซอื้ หุน้ สามัญของ NPS จ�ำนวน 338,599,994 หุน้ ในราคาไม่
เกินราคายุตธิ รรมทีบ่ ริษทั ทีป่ รึกษาการเงินอิสระประเมินไว้หนุ้ ละ 21.54 บาท โดยบริษทั ฯ ได้เจรจาและเข้าซือ้ ได้ในราคาหุน้
ละ 14.5 บาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของ NPS ในอัตราร้อยละ 36.2 ณ ขณะนัน้ ภายหลังการเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในปี 2556 บริษัทฯ มีการขยายกิจการธุรกิจหลักในหลายโครงการ เช่น โรงงานกระดาษที่ 3 และโรงงาน
กระดาษที่ประเทศฝรั่งเศส จากการขยายกิจการดังกล่าว บริษัทฯต้องระดมเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงินเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน มีแนวโน้มสูงขึน้ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการกูย้ มื เงิน ณ ขณะนัน้ บริษทั ฯจึงมีแผนน�ำหุน้ ของ NPS
ออกขาย เพื่อระดมทุนมาใช้ในการด�ำเนินงานและขยายกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามสรรหาผู้สนใจซื้อหุ้นในราคาที่
สูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่จากการสรรหาและเจรจา ปรากฎว่า Matrix เป็นผู้
แสดงเจตนาซื้อหุ้น NPS เพียงรายเดียว โดยได้ส่งหนังสือเจตนาขอซื้อหุ้นสามัญ NPS จากบริษัทฯ จ�ำนวน 100 ล้านหุ้น
ในราคาหุ้นละ 21 บาท
บริษัทฯ พิจารณาว่าการขายหุ้น NPS ให้แก่ Matrix นั้น ถือเป็นการขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนของบริษทั ฯ (ณ ช่วงเวลานัน้ ) ให้แก่บริษทั ทีอ่ าจมีความเกีย่ วข้องกัน ซึง่ ตามหลักเกณฑ์การเข้าท�ำรายการ
เกี่ยวโยงฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง) ทั้งนี้ ต้องมีความเห็นจากที่ปรึกษา
การเงินอิสระเสนอความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จึงเลือกบริษัท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการจ�ำหน่ายหุ้น NPS
ตามที่ได้รับค�ำเสนอซื้อจาก Matrix ดังกล่าว
จากการประเมิน บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด มีความเห็นว่า ข้อเสนอซื้อหุ้นของ Matrix ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น
นั้น เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่บริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด ประเมินได้จากวิธีการประเมินแบบแยกส่วน ในกรณี
ที่ประเมินมูลค่าเงินลงทุนของโรงไฟฟ้า IPP ตามมูลค่าทางบัญชี (ที่ช่วงราคา 19.12 – 26.33 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น ราคา
และเงื่อนไขในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ จึงมีความสมเหตุสมผล ตามข้อมูลและสถานการณ์ ณ ขณะนั้นของกลุ่ม
NPS โดยรวม อนึ่ง ประโยชน์ในการเข้าท�ำรายการและปัจจัยเสี่ยงในการเข้าท�ำรายการมีดังนี้
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ประโยชน์ในการเข้าท�ำรายการ
1) บริษัทฯ จะได้รับก�ำไรก่อนหักภาษีจากการเข้าท�ำรายการขายหลักทรัพย์กับ Matrix จ�ำนวนประมาณ 650 ล้านบาท
2) บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และสามารถน�ำเงินที่ได้ไปช�ำระคืนหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของหนี้
สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลง หรือน�ำไปลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสในการให้ผลตอบแทนที่ดี หรือ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลัก หรือลงทุนในธุรกิจอื่นที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ
3) บริษัทฯ จะสามารถลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน
4) บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในวาระที่มีความส�ำคัญ
5) เป็นการลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย
ปัจจัยเสี่ยงในการเข้าท�ำรายการ
1) บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก NPS ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง
2) บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น NPS ในอนาคต จากเหตุการณ์ในอนาคต
3) บริษัทฯ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้น NPS ที่ลดลงต�่ำกว่าร้อยละ 25 หาก NPS มีการเพิ่มทุนที่มีผลต่อทุนช�ำระแล้วของ
NPS เพิ่มเติมในอนาคต
ต่อมา บริษทั ฯ จึงเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการขายหุน้ NPS ให้ Matrix ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และ
ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามล�ำดับ
ภายหลังได้รับมติอนุมัติเรื่องการขายหุ้น NPS ให้ Matrix ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้ด�ำเนินการเจรจาและจัดท�ำสัญญาซื้อ
ขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Matrix จนได้ข้อสรุปและมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น NPS ร่วมกันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2557 ส�ำหรับหุ้นสามัญ NPS จ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท โดย Matrix
ให้สัญญาว่าจะน�ำเงินจ�ำนวน 2,100 ล้านบาท มาช�ำระให้แก่บริษัทฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งต่อ
มาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งบริษัทฯและ Matrix ได้ตกลงกันแก้ไขระยะเวลาการช�ำระเงินจาก 60 วัน เป็น 120
วัน นับแต่วันที่ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้น เพราะ Matrix ได้แจ้งต่อบริษัทฯว่าจะจัดการเงินที่จะน�ำมาช�ำระค่าหุ้นให้ครบถ้วนได้
ภายในระยะเวลาที่แก้ไขใหม่ดังกล่าว
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มิได้กำ� หนดเงือ่ นไขบังคับก่อนเกีย่ วกับเรือ่ งการโอนหุน้ เอาไว้ ตามกฎหมาย
แล้วจึงต้องด�ำเนินการโอนหุ้นทันทีที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยโดยคู่สัญญา
อนึ่ง ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการและสภาพคล่องลดลง การขายหุ้น NPS และโอนหุ้นให้แก่ Matrix ทันที
จึงเป็นการท�ำไปเพื่อลดภาระในการเพิ่มเงินลงทุนใน NPS หาก NPS มีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน และ
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกบัญชีและรับรู้รายได้จากมูลค่าเงินค่าขายหุ้น NPS ได้ภายในรอบบัญชีของปี 2557
นอกจากนี้ เนือ่ งด้วย Matrix เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงทราบข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงินของ Matrix
และรายละเอียดความคืบหน้าของ Matrix ในการรวบรวมเงินทุนเพื่อน�ำมาใช้เป็นเงินค่าซื้อหุ้น NPS เป็นอย่างดี บริษัทฯ
พิจารณาแล้วจึงเห็นว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นจาก Matrix นั้นมีค่อนข้างต�่ำ ถึงแม้มีการโอนหุ้น NPS ให้
แก่ Matrix ไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้น
Matrix และ ฟิวเจอร์โฮลดิ้ง มีการปรับโครงสร้างแผนการลงทุนและแผนการด�ำเนินธุรกิจ Matrix จึงเข้าท�ำสัญญาซื้อขาย
หุ้น NPS กับฟิวเจอร์โฮลดิ้ง โดย Matrix มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ว่า ฟิวเจอร์โฮลดิ้งจะเป็นผู้
ช�ำระเงินค่าหุ้น NPS จ�ำนวน 2,100 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯแทน Matrix
ก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ในปี 2557 บริษทั ฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 74.92
ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีผลเป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 425.99 ล้านบาท ก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปีทั้งสกุลเงินเหรียญสหรัฐและยูโร
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14.2

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 42,692.10 ล้านบาท
43,108.95 ล้านบาท และ 45,170.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 416.85 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 0.97 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือลดลงจ�ำนวน 1,496.04 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลดลงจ�ำนวน 953.69 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ�ำนวน 141.84 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรรแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันลดลงจ�ำนวน 96.39 ล้านบาท และ สินทรัพย์ชีวภาพลดลงจ�ำนวน 134.56 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลงจ�ำนวน 2,061.05 ล้านบาทจากสิ้นปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อย
ละ 4.56 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับช�ำระเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน จ�ำนวน 2,100.00 ล้านบาท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจ�ำนวน 187.19 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จ�ำนวน 221.40 ล้าน
บาทจากการรับเงินปันผลสุทธิจากส่วนแบ่งก�ำไรในบริษทั ร่วม ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงจ�ำนวน 1,025.09 ล้านบาท ค่าเสือ่ มราคาใน
ระหว่างงวดสุทธิจากการซือ้ สินทรัพย์และโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ชวี ภาพ-ต้นกระดาษ
ลดลงจ�ำนวน 50.85 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตัดกลับไม้ที่ถึงก�ำหนดอายุเก็บเกี่ยว
จากการสอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าพบว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้เพียงพอส�ำหรับยอดลูกหนี้
คงเหลือ ณ ปัจจุบันแล้ว
อายุหนี้คงค้าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ร้อยละ

ยังไม่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระ
2559 2558
284
273
1,942 1,643
2,226 1,916
72
70

ไม่เกิน 3 เดือน
2559
101
522
623
20

2558
14
686
700
26

ค้างชำ�ระ 3-6
เดือน
2559 2558
65
48
19
113
19
4
1

ค้างชำ�ระ 6-12
เดือน
2559 2558
49
58
25
17
74
75
2
3

ค้างชำ�ระมากกว่า
12 เดือน
2559 2558
2
1
46
3
48
4
2
0

2) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนิ้สินรวมจ�ำนวน 25,340.38 ล้านบาท
26,966.92 ล้านบาท และ 28,086.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6.03 และ 3.99 ตามล�ำดับ เนื่องจาก ณ สิ้นปี
2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจ�ำนวน 1,626.54 ล้านบาท จากสิ้นปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.03 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง จ�ำนวน 710.18 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จ�ำนวน 454.68 ล้านบาท หุ้นกู้ระ
ยาวสกุลบาทลดลงจ�ำนวน 673.86 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 206.75 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจ�ำนวน 1,119.37 ล้านบาท จากสิ้นปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.99
โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลงจ�ำนวน 942.15 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงจ�ำนวน 454.35 ล้าน
บาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 164.20 ล้านบาท
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 17,351.72 ล้าน
บาท 16,142.03 ล้านบาท และ 17,083.71 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,209.69
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน 3,417.45 ล้านบาท สุทธิกับผลการด�ำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท
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ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีจำ� นวน 16,142.03 ล้านบาท ลดลง 941.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 5.51 จากสิ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนในปี 2558

14.3

งบกระแสเงินสด

1) กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,861.22 ล้านบาท โดยมาจากก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,060.30 ล้านบาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน
2,184.52 ล้านบาท ซึง่ รายการหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง จ�ำนวน 1,717.42 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ลดลงจ�ำนวน 782.73
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 320.64 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินด�ำเนินงานลดลง จ�ำนวน 321.24 ล้านบาท เจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�ำนวน 242.71 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 70.82 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ย
อีกจ�ำนวน 1,070.75 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 212.43 ล้านบาท โดยมาจากจากก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,673.88 ล้านบาท สินทรัพย์ดำ� เนินงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 485.06 ล้าน
บาท ซึง่ รายการหลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 456.85 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 445.50 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 233.31 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลงจ�ำนวน 187.19 ล้านบาท ใน
ขณะที่ บริษัทฯ มีหนี้สินด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 241.14 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 182.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�ำนวน 49.86 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 1,162.16 ล้านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 864.29 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสด
จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 947.42 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 37.68 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 126.46 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 1,176.07 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากบริษัทฯ มี
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 353.13 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 2,100.00 ล้านบาท
และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 1,243.69 ล้านบาท
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,861.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 710.39 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการออก
หุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิจ�ำนวน 702.13 ล้านบาท และช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวจ�ำนวน 457.84 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 909.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสุทธิจำ� นวน 942.18 ล้านบาท ช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาว จ�ำนวน 458.24 ล้าน
บาทและรับเงินจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิจากช�ำระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทครบก�ำหนดสุทธิจ�ำนวน 487.14 ล้านบาท
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14.4

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ

1) การวิเคราะห์สภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.17 เท่า 1.06 เท่า และ 1.02 เท่า ตามล�ำดับ
พบว่า 3 ปีที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน
ลดลงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ มีความสามารถในการช�ำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เช่น เจ้าหนี้เช่าซื้อ
และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงินทีจ่ ะถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี และส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาททีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึ่งปี และหากเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว โดยไม่รวมรายการสินค้าคงเหลือในแต่ละปีพบว่า ณ สิ้นปี 2559 ปี
2558 และปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.43 เท่า 0.27 เท่า และ 0.21 เท่า ซึง่ มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 ระหว่างไตรมาสที่ 1/2558 ถึงไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
ข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจ�ำนวน 2 แห่ง ในส่วนของการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน ด้านอัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio) ได้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทฯ ต้องด�ำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ตำ�่ กว่า 1 เท่า ซึ่งในไตรมาสที่
1/2558 ไตรมาสที่ 2/2558 และไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.88 0.90 และ 0.99 เท่า ตามล�ำดับ และ
บริษทั ฯ สามารถกลับมาด�ำรงเงือ่ นไขดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 4/2558 ทีอ่ ตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.06 เท่า ทัง้ นี้ ในส่วนของไตรมาส
ที่ 1/2559 และไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.85 และ 0.87 เท่า ตามล�ำดับ เนื่องจากมีการจัดประเภท
รายการหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจากหนี้สินระยะยาว เป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง
ปี 2558 – 2559 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน
แล้ว อีกทัง้ มีแผนการด�ำเนินการทีจ่ ะท�ำการไถ่ถอนคืนหุน้ กูก้ อ่ นก�ำหนด เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อ
ก�ำหนดของสัญญากูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน ไว้อกี ด้วย ทัง้ นีใ้ นกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถขอผ่อนผันเงือ่ นไขดังกล่าวจากทางสถาบันการ
เงินได้ อาจส่งผลท�ำให้สถาบันการเงินนั้นๆ มีสิทธิที่จะเรียกหนี้สินคืนจากบริษัทฯ ได้ ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถช�ำระคืนหนี้สินดังกล่าวได้
อาจเข้าเหตุผดิ นัดและส่งผลให้หนุ้ กูข้ องบริษทั ฯ ถึงก�ำหนดช�ำระโดยพลัน อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังได้รบั การสนับสนุนทีด่ ี
จากสถาบันการเงินและได้รบั การอนุมตั ผิ อ่ นผันการไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากูย้ มื เงินจากทางสถาบันการเงิน ทัง้ นี้
ส�ำหรับไตรมาสที่ 3/2559 บริษัทฯ สามารถกลับมาด�ำรงเงื่อนไขดังกล่าวได้ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.03 เท่า
2) การวิเคราะห์ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ณ สิ้นปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.94 ร้อยละ 3.88 และร้อยละ 2.32 ตามล�ำดับ
เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 2,089.95 ล้านบาท 970.31 ล้านบาท และ 557.10 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม
และการแบกรับค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ยังบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ถาวรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 832.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.63 ร้อยละ
14.68 และร้อยละ 17.26 ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12.48 ร้อยละ 5.84 และร้อยละ 3.26 ตามล�ำดับ
เนื่องจาก บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2557 ติดลบมา
โดยตลอด โดยมีสาเหตหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการรับรู้ขาดทุนที่ไม่ได้มาจากการด�ำเนิน
งานเป็นหลักตามที่กล่าวมาในข้างต้น
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3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 4.87 ร้อยละ 2.20 และร้อย
ละ 1.24 ตามล�ำดับ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลงในแต่ละปี เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด
ประกอบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
4) การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2559 ปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.46 เท่า 1.67 เท่าและ 1.64 เท่า
ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 และปี 2557 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ในปี 2559 อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.21 เท่า เนื่องจาก ในปี 2559 ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�ำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่างๆ เช่น
เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นต้น

14.5 แนวโน้มในการด�ำเนินงานในอนาคต
บริษทั ฯ วางแผนการเพิม่ ยอดขายในตลาดต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ทไี่ ด้เปรียบคูแ่ ข่งในด้านของภาษีนำ� เข้า การเพิม่ จ�ำนวน
ลูกค้าปลายทางและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการกระตุ้นให้ลูกค้าได้มีโอกาสเห็นความแตก
ต่างของการใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าในตลาดหลักและจัดแผนการส่งเสริมการขายทีต่ รงกับความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการซือ้ และปรับเปลีย่ นจากตราสินค้าทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม เพือ่ ให้ได้สว่ นแบ่งการตลาดเพิม่
ขึ้น ทางด้านการผลิตได้มีการศึกษาแนวทางเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ การใช้พลังงาน และลดค่าแรง ค่าซ่อมบ�ำรุง และค่าโสหุ้ยการผลิตอื่น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายการขาย การขนส่ง และบริหารลงโดยก�ำหนดมาตรการการกระตุ้นให้เกิดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานโดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า
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บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
กระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
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บัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ ี
นัยส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

662,105,590

348,877,121

536,204,827

227,570,923

6

877,298,522
2,599,821,936

717,719,229
2,438,912,800

1,360,501,822
2,483,148,235

3,980,075,389
2,311,577,441

8
6
9
10

3,477,120,458
5,209,498,999
911,874,107

3,156,632,029
6,705,534,985
1,865,568,825

3,843,650,057
1,751,960,000
4,037,157,055
710,065,506

6,291,652,830
2,452,790,000
5,132,415,680
1,534,744,383

10,260,599,154

12,076,612,960

10,879,037,445

15,639,173,816

2,470,188,412
27,270,236,772
9,309,036
24,823,158
80,335,500
413,848
2,125,023,508
363,146,960
88,024,992

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

8,484,201,526
3,248,364,809
14,561,624,409
9,221,184
5,335,500
218,710,661
326,268,315
44,735,756

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

32,431,502,186
42,692,101,340

31,032,334,905
43,108,947,865

26,898,462,160
37,777,499,605

23,179,508,748
38,818,682,564

11
12
13
11
6
6
14
27
15

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16

4,541,814,925

5,251,991,001

4,136,537,581

4,842,074,050

6

442,937,398
2,105,888,627

415,281,648
2,340,298,026

3,922,476,974
1,700,114,276

2,694,381,779
1,614,017,888

17
6

2,548,826,025
-

2,755,579,674
-

5,622,591,250
7,350,000

4,308,399,667
7,350,000

19
20

203,040,311
454,546,561

163,533,509
453,821,261

203,040,311
-

163,533,509
-

21
18

754,053,872
230,233,195

2,497,499,142
241,039,799

754,053,872
170,339,141

2,497,499,142
159,414,822

8,732,514,889

11,363,464,386

10,893,912,155

11,978,271,190

19

220,279,094

199,664,984

220,279,094

199,664,984

20

1,816,926,753

2,271,606,492

-

-

21
22
27
11

12,539,766,870
123,180,009
1,907,714,919
-

11,470,177,717
115,310,866
1,546,693,685
-

12,539,766,870
94,661,001
957,313,042
275,164,207

11,470,177,717
92,189,246
707,192,386
275,164,207

16,607,867,645
25,340,382,534

15,603,453,744
26,966,918,130

14,087,184,214
24,981,096,369

12,744,388,540
24,722,659,730

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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172

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 502,986,451 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากโอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย
ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทร่วม
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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24

25
12

12

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

862,666,882
4,651,161,342

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

502,986,451
3,605,846,208

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

6,972,714,831

3,968,769,847

3,829,252,167

2,355,641,982

(908,228,199)
(593,900,939)

(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)
5,390,720,370

(79,865,323)
2,522,811,818

2,489,346,068

1,015,735,883

17,102,773,103
248,945,703

15,929,467,087
212,562,648

12,796,403,236
-

14,096,022,834
-

17,351,718,806
42,692,101,340

16,142,029,735
43,108,947,865

12,796,403,236
37,777,499,605

14,096,022,834
38,818,682,564

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�ำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ
รายได้จากการขายไม้สับ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินชดเชยรับค่าอากรสินค้าส่งออก
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ
ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ
ต้นทุนขายไม้สับ
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี

หมายเหตุ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

23,257,153,862 21,619,072,406 22,959,566,481 21,504,740,767
636,312,567 356,342,174 4,478,270,808 6,101,022,764
1,952,803,240 1,019,516,313 1,952,803,240 1,019,516,313
274,441,028 375,534,874 107,927,652 140,517,044
11
12
14

14

12

27

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2559
2558

- 1,381,975,003
- 1,325,795,806
- 672,831,967 362,648,330
- 126,457,997 353,127,991
42,014,015
41,598,749
42,014,015
41,598,749
4,140,451
3,138,773 108,937,815 147,824,120
59,157,039
67,403,674
351,862
108,484,332 114,816,395
65,502,005
79,154,838
26,334,506,534 24,979,398,361 30,514,311,980 31,076,298,584
18,655,492,819
583,170,329
1,613,300,720
401,370,697
3,746,073,252
1,489,183,596
429,687,355
403,073,696
27,321,352,464

21,373,585,876
4,438,008,382
1,613,300,720
125,701,656
3,734,685,763
883,650,171
206,263,596
331,900,495
69,798,598
32,776,895,257

19,764,807,067
5,275,010,475
957,104,189
134,501,544
3,870,806,692
987,716,981
3,806,134
30,993,753,082

(986,845,930) (68,823,063) (2,262,583,277)
82,545,502
(185,010,940) 108,767,597
(1,171,856,870)
9,944,534 (2,262,583,277)
82,545,502
(1,170,549,987) (1,231,579,309) (1,027,785,167) (1,062,771,933)
(2,342,406,857) (1,191,634,775) (3,290,368,444) (980,226,431)
252,459,529 221,321,055 211,839,775 152,688,294
(2,089,947,328) (970,313,720) (3,078,528,669) (827,538,137)

23,769,859
23,769,859
27
27

18,267,320,992
287,945,663
951,831,642
432,272,466
3,602,600,873
1,502,443,654
3,806,134
25,048,221,424

21,495,441
21,495,441

-

-

2,713,629
3,417,447,968
3,420,161,597
3,443,931,456

13,131,220
- 1,778,909,071
13,131,220 1,778,909,071
34,626,661 1,778,909,071

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

1,353,984,128

(935,687,059) (1,299,619,598)

(817,635,677)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุ

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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29

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558

(2,119,835,092)
29,887,764
(2,089,947,328)

(941,492,442) (3,078,528,669)
(28,821,278)
(970,313,720)

(827,538,137)

1,309,342,448
44,641,680
1,353,984,128

(908,426,060) (1,299,619,598)
(27,260,999)
(935,687,059)

(817,635,677)

(5.23)

(2.32)

(7.59)

(2.04)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้น
กระดาษ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

2559

งบการเงินรวม
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(2,342,406,857) (1,191,634,775) (3,290,368,444)

11
12
14

12

(980,226,431)

2,505,325,005 2,455,951,454 1,786,132,373 1,812,110,999
16,969,323
7,276,964
12,784,749
7,276,964
(19,184,891) (53,247,524) (35,679,954) (69,196,096)
6,731,077
6,731,077
- (672,831,967) (362,648,330)
- (126,457,997) (353,127,991)
59,157,039) (67,403,674)
69,798,598
(351,862)
(1,251,351)
429,687,355
1,029,157
160,047,000
185,010,940
15,583,115

7,026,019
2,000,000
(2,525,422)
3,806,134
21,669,562
840,156
(108,767,597)
18,445,368

336,484
206,263,596
160,047,000
9,724,765

(1,529,150)
3,806,134
3,608,287
840,156
17,834,859

34,661,674 (556,096,579)
39,889,668 (58,699,322)
(4,140,451)
(3,138,773)
1,098,239,319 1,191,644,799

34,661,674 (556,096,579)
11,856,051 (125,308,899)
(108,937,815) (147,824,120)
961,849,124 1,029,971,012

2,060,301,967 1,673,877,867

(980,821,763)

(320,638,791)
1,717,422,479
782,726,045
5,012,235

285,870,030

(456,846,515) 2,510,665,190 (1,602,350,822)
187,187,573
- 197,425,137
(445,504,036) 1,136,804,692 (476,926,158)
233,314,368 653,649,200 305,302,196
(3,206,561)
3,179,316
(169,299)

(242,707,390) (49,862,775) 1,305,562,456 321,440,816
(70,820,536) (182,759,479) (24,456,114) (149,997,284)
(7,713,972)
(8,521,400)
(7,253,010)
(6,616,600)
3,923,582,037 947,679,042 4,597,329,967 (1,126,021,984)
4,140,451
3,138,773
50,219,827 225,111,581
(1,070,746,299) (1,162,163,590) (937,584,538) (1,005,063,391)
4,242,550
(1,081,513)
(3,198,922)
(6,371,799)
2,861,218,739 (212,427,288) 3,706,766,334 (1,912,345,593)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดลดลงจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ช�ำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

11

2559

งบการเงินรวม
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

- 672,831,967
126,457,997 353,127,991 126,457,997
- (2,793,430,940)
(37,675,091)
- (10,693,096)
- 2,100,000,000
- (85,550,000)
3,049,478 786,380,000
5,264,135
4,121,392
2,813,994
(947,419,735) (1,243,690,103) (714,757,775)
(2,437,250)
(635,000)
(2,318,512)
- (13,823,640)
(8,485,033) (15,387,772)
(864,294,977) 1,176,069,250 (2,007,573,269)

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

13,950,154,796
(14,660,545,673)
248,771,200
(231,547,484)
9,543,673,950
(10,245,800,000)
(457,844,000)
(8,258,625)
(1,861,395,836)
177,700,543
313,228,469
348,877,121
662,105,590
-

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
-

13,928,594,053
(14,634,250,880)
248,771,200
(231,547,484)
9,543,673,950
(10,245,800,000)
(1,390,559,161)
308,633,904
227,570,923
536,204,827
-

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
-

248,771,200
42,897,196

251,059,200
5,148,000

248,771,200
42,897,196

251,059,200
5,148,000

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
จากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
โอนก�ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
กลับรายการก�ำไรสะสมและผลต่างจากการแปลงค่า

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ

-

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

-

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

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและ ส่วนเกินมูลค่า
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ

420,533,413
(43,311,318)

(6,014,231)
810,871,453 6,397,559,307

43,311,318

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม
ยังไม่ได้จัดสรร
กฎหมาย
767,560,135 6,956,272,944
- (941,492,442)
11,570,941
- (929,921,501)

(291,352,647)
-

(หน่วย: บาท)

(110,338,959)
-

(420,533,413)
-

5,312,440
151,418,684 3,968,769,847

(18,841,807)
-

(908,228,199)

-

(457,864,507)

-

(420,533,413)
-

-

5,312,440
(701,791)
(79,865,323) 2,522,811,818 15,929,467,087

-

-

(701,791)
(5,289,585)
(5,289,585)
212,562,648 16,142,029,735

-

ส่วนของผู้มี
ผลต่างจาก
ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก
ส่วนได้เสียที่
รวม
รวม
รวม
ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ องค์ประกอบอื
ผลต่างจาก
การตีราคาที่ดิน การตีราคาที่ดิน
รวม
ไม่มีอ�ำนาจ
ส่วนของ
น
่
ส่
ว
นของ
การจั
ด
โครงสร้
า
ง
ภายใต้
อาคารและ
อาคารและ
ก�ำไรขาดทุน การด�ำเนินธุรกิจ การซื้อเงินลงทุน
ควบคุม
ผู้ถือหุ้น
วนของ
ผู้ถือหุ้น
เบ็ดเสร็จอื่น
อุปกรณ์
อุปกรณ์
การควบคุมเดียวกัน ของส่
ของบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ของกลุม่ บริษัท ในบริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย ของบริษัทร่วม
ของบริษทั ร่วม
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
- (941,492,442) (28,821,278) (970,313,720)
21,495,441
21,495,441
33,066,382
1,560,279
34,626,661
21,495,441
21,495,441 (908,426,060) (27,260,999) (935,687,059)

5,312,440
74,876,038 2,229,320,903 1,513,154,222

-

ผลต่างจาก
ส่วนเกินทุนจาก
การแปลงค่า การตีราคาที่ดิน
งบการเงินที่เป็น อาคารและ
เงินตราต่าง
อุปกรณ์
ประเทศ
ของบริษัทฯ
48,068,157 2,520,673,550
21,495,441
21,495,441
-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่ม
เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
โอนก�ำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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- 422,518,927
51,795,429 (51,795,429)
862,666,882 4,651,161,342

ยังไม่ได้จัดสรร

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

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม
กฎหมาย
810,871,453 6,397,559,307
- (2,119,835,092)
2,713,629
- (2,117,121,463)

ก�ำไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย
และ
ส่วนเกินมูลค่า
ช�ำระเต็มมูลค่า
หุ้นสามัญ
แล้ว
4,053,695,590 2,144,528,919
-

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
ของบริษัทฯ
2,229,320,903
1,778,909,071
1,778,909,071

(18,841,807) (422,518,927)
434,278,989 6,972,714,831

(908,228,199)

(136,036,432)
(593,900,939)

2,522,811,818
3,426,463,911
3,426,463,911

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

15,929,467,087
(2,119,835,092)
3,429,177,540
1,309,342,448

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

- (422,518,927)
- (136,036,432) (136,036,432)
(79,865,323) 5,390,720,370 17,102,773,103

ผลต่างจาก
ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ
ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก
ผลต่
า
งจาก
การจัดโครงสร้าง การซื้อเงินลงทุน
ภายใต้
การตีราคาที่ดิน การตีราคาที่ดิน
รวม
การควบคุม
อาคารและ
อาคารและ
ก�ำไรขาดทุน การด�ำเนินธุรกิจ ในบริษัทร่วม
ของกลุม่ บริษัท
เดียวกัน
อุปกรณ์
อุปกรณ์
เบ็ดเสร็จอื่น
ของบริษัทร่วม
ของบริษัทย่อย ของบริษัทร่วม
1,513,154,222 151,418,684 3,968,769,847 (908,228,199) (457,864,507) (79,865,323)
1,322,082,869 301,702,112 3,426,463,911
1,322,082,869 301,702,112 3,426,463,911
-

- (292,170,736) (111,506,384)
98,645,897 3,716,059,238 2,723,730,707

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่าง
ประเทศ
74,876,038
23,769,859
23,769,859

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

16,142,029,735
(2,089,947,328)
3,443,931,456
1,353,984,128

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

- (136,036,432)
(8,258,625)
(8,258,625)
248,945,703 17,351,718,806

212,562,648
29,887,764
14,753,916
44,641,680

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้

ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่ม
4,053,695,590

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์

-

-

2,144,528,919

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ขาดทุนส�ำหรับปี

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและ
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
2,144,528,919

23

หมายเหตุ
4,053,695,590

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

502,986,451

-

-

-

-

502,986,451

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย

6,379,075,991

304,480,798

(817,635,677)

9,902,460

(827,538,137)

6,892,230,870

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

2,355,641,982

(304,480,798)

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

(968,570,794)

-

-

-

(211,335,104)

-

-

-

(160,000,201)

-

-

-

-

(817,635,677)

9,902,460

1,015,735,883 14,096,022,834

(304,480,798)

-

-

ผลต่างจาก
การโอนส่วนเกินทุน
ผลต่างจาก
รวม
ผลต่างจาก
จากการตีราคาที่ดิน องค์ประกอบอื่น
การจัดโครงสร้าง การซื
รวม
น อาคารและอุปกรณ์
การด�ำเนินธุรกิจ ในบริ้อเงิษนัทลงทุ
ของส่
ว
นของ
ส่
ว
นของ
ร่วม เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ถาวรของบริษัทย่อย
2,660,122,780 (968,570,794) (211,335,104)
1,320,216,681 14,913,658,511
(160,000,201)
- (827,538,137)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิจากภาษีเงินได้

ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของจ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่ม
-

-

-

-

-

2,144,528,919

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

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

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

4,053,695,590
-

23

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและ
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

ขาดทุนส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

502,986,451

-

-

-

-

502,986,451

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย

3,605,846,208

305,298,886

(3,078,528,669)

-

(3,078,528,669)

6,379,075,991

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

3,829,252,167

(305,298,886)

1,778,909,071

1,778,909,071

-

2,355,641,982

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

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

-

-

-

(160,000,201)

-

-

-

ผลต่างจาก
ผลต่างจาก
การโอนส่
วนเกินทุน
ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง การซื
จากการตี
ราคาที่ดิน
น อาคารและอุ
การด�ำเนินธุรกิจ ในบริ้อเงิษนัทลงทุ
ร่วม เนื่องจากโอนสิปนกรณ์
ของกลุ่มบริษัท
ทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อย
(968,570,794) (211,335,104)
(160,000,201)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,489,346,068

(305,298,886)

1,778,909,071

1,778,909,071

-

1,015,735,883

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

12,796,403,236

(1,299,619,598)

1,778,909,071

(3,078,528,669)

14,096,022,834

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมี Double
A Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ Cayman Islands เป็นบริษัทใหญ่ และมี Always Rich Holdings
Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ Samoa Islands เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิต
และจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ าร
บัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”)
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จำ�กัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
DA Alizay SAS

ลักษณะธุรกิจ

การลงทุน
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ
ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี
ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี
ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�เพื่อ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

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

ไทย
ฝรั่งเศส

99.99
100.00

99.99
-

ไทย
ไทย

28.56
37.88

28.56
37.88

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด
บริษัท คันนา จำ�กัด
บริษัท ทอฟเต้ วัน จำ�กัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำ�กัด
Quality Paper Mill Limited
Metro Profit International Limited
Eastsun International Trading Limited
A-Maritime Holding Company Limited
DA International Capital Holding (Singapore)Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่ายสารเคมี
ส่งเสริมการปลูกต้นกล้าแก่
เกษตรกร
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล
ผลิตและจำ�หน่าย
เยื่อกระดาษ
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ
การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
94.22
94.22
48.99
48.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

บังกลาเทศ
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
สิงคโปร์

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Metro Profit International Limited
DA Alizay SAS
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษ

ฝรั่งเศส

-

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA Alizay SAS
Biomass Energie d’ Alizay

ฝรั่งเศส

100.00

-

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
อียิปต์

100.00

100.00

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

ฮ่องกง

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping S.A.
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณรัฐ
ปานามา

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte1 Shipping S.A.
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณรัฐ
ปานามา

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping S.A.
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล

สาธารณรัฐ
ปานามา

100.00

100.00

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited
APC Middle East FZE
รับจ้างตัดกระดาษ
Alizay Paper Converting Egypt LLC.

รับจ้างตัดกระดาษ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล
Tofte 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล
NPS Mosa Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางเรือเดินทะเล
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ข)

บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล
ตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ� นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อจ�ำนวน
เงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริษัทฯน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ)

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน
ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช)

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็น
ของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการ
เงินรวม

2.3

บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่จำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับ
งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำ
มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดทางเลือกเพิม่ เติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า
และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี
เดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน� ำ
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชี ท่ีสำ� คัญ

4.1

การรับรู้รายได้

		 ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส� ำคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
		 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับบริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้

4.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดบิ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลีย่ หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า และ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อมี การส่งออก

4.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯจะพิจารณา
มูลค่าของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า

4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคา
ที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยจัดให้มกี ารประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีต่ ใี หม่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯและ
บริษทั ย่อยจัดให้มกี ารประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็นครัง้ คราวเพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตก
ต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
-

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
รับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วน
ที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

-

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไร
ก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่
ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุก ๆ 3 ปีถึง 5 ปี

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนหรือราคาตีใหม่โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารสำ�นักงาน
อาคารโรงงาน
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น

-

25 ปี และ 30 ปี
10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
5 ปี ถึง 30 ปี
5 ปี ถึง 25 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี 7 ปี 8 ปี และ 19 ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.8

ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย
ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการ
กู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์
นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
5 ปี และ 10 ปี ส่วนสิทธิในสัญญาขายไฟฟ้าจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาขายไฟฟ้าในปีที่เปิดด�ำเนิน
การ ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

4.10 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นต้นกระดาษซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ
จุดเก็บเกี่ยว มูลค่ายุติธรรมของต้นกระดาษค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูไ้ ด้บนั ทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซงึ่ แสดงหักจากมูลค่าหุน้ กูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจ�ำหน่าย
เป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ� นาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย
หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่มีอำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ
เงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะ
ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.14 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ทีไ่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทั้งนี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับ
รู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มขี อ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการ
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่
สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และ
บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียง
พอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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4.19 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ
บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาดังกล่าว
จะถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่ โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ท่สี ำ� คัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไม่แน่นอน การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สำ� คัญมีดังนี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯพิจารณาว่า บริษทั ฯมีอำ� นาจควบคุมในบริษทั คันนา จ�ำกัด ถึงแม้วา่ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯจะถือหุน้ และ
มีสทิ ธิออกเสียงในบริษทั ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ซึง่ เป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นราย
ย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท คันนา จ�ำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นต้น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคง
เหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพโดยค�ำนึงถึง
ประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ นั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดย
ใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาตีใหม่ ซึ่งราคาตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภททีด่ นิ และใช้เกณฑ์ราคาเปลีย่ นแทนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมส�ำหรับ
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพต้นกระดาษด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว
ซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมนีไ้ ด้คำ� นวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ เช่น ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว อัตราการรอดตายและ
อัตราคิดลด เป็นต้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่
ได้ใช้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตก
ต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะและอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
ขายกระดาษ
ขายเยื่อกระดาษ
ขายสารเคมี
ขายวัสดุหีบห่อ
ขายน�ำ้ มันเตาและน�ำ้ มันใช้แล้ว
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อกระดาษ
ซื้อน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ซื้อต้นกระดาษ
ซื้ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยื่อกระดาษ
ค่าจ้างบริหารจัดการไม้
ค่าบริการจ้างตัดกระดาษ
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

นโยบายการก�ำหนดราคา

-

-

174
3,873
802
8
1

241
6,090
582
15
29
4

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด

-

-

105
673
15

145
363
8

อัตราร้อยละ 3.18 ถึง 5.76 ต่อปี
อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาทีต่ กลงร่วมกันและต้นทุนบวกส่วนต่างทีก่ ำ� หนด

-

-

10,456
408
1,942
1,252
5

10,405
329
1,505
592
-

ราคาทีต่ กลงร่วมกันและต้นทุนบวกส่วนต่างทีก่ ำ� หนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

-

-

65
117
3
144

71
346
15
129

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาทีต่ กลงร่วมกันและต้นทุนบวกส่วนต่างทีก่ ำ� หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

-

-

-

5

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้า
ขายน�ำ้ มันยางด�ำ
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายยางรถบรรทุก
รายได้อื่น
ค่าส่วนลดรับจากการจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าสินค้า
เงินปันผลรับ
ค่าบริการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อไฟฟ้า ไอน�ำ้ และน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าบริการวิจัยและพัฒนา
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ขายกระดาษ
ขายน�ำ้
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสารเคมี
ขายสินทรัพย์
ขายยางรถบรรทุก
รายได้อื่น
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ
ซื้อน�้ำมันเตาและแกลบ
ซื้อสารเคมี
ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
ซื้อไม้แปรรูป
ซื้อวัสดุหีบห่อ
ซื้อต้นกระดาษ
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งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

นโยบายการก�ำหนดราคา

284
115
55

312
108
65

284
115
55

312
108
65

10

28

10

28

126
6
38

3
353
6
23

126
6
37

2
353
6
23

2,637
441

2,443
484

1,955
332

1,774
370

72
35
77
42

15
25
103
45

72
32
77
11

15
24
103
42

21

2

-

2

917
8
13
33
24

997
5
298
41
7

917
13
33
24

997
298
41
7

12

11

12

11

ต้นทุนบวกส่วนต่างก�ำหนด

4
20
40
45

33
14
40
44

4
20
40
45

33
14
40
44

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

3
16
339
807
258
630
7

5
9
326
820
290
584
-

325
807
175
354
-

2
317
820
175
339
-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่กำ� หนด
อัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี
อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

ราคาตามสัญญา
ราคาทีต่ กลงร่วมกันและต้นทุนบวกส่วนต่างทีก่ ำ� หนด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าบริการด้านการขายและการตลาด
ค่าบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

575
123
709
53
388

536
129
647
11
747

573
119
709
42
351

526
128
647
698

134

58

-

-

นโยบายการก�ำหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับรายการธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น โดยสัญญาที่ส�ำคัญมี
เงื่อนไขสรุปได้ดังนี้
(ก) สัญญาระหว่างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

บริษัท ไชโย เอเอ จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หลายแห่ง

ซื้อไม้ท่อนยูคาลิปตัสและชิ้นไม้สับโดยผู้ขายต้องส่งมอบไม้ท่อนและชิ้นไม้สับให้
บริษทั ฯในปริมาณรวมกันไม่ตำ�่ กว่าปีละ 1,200,000 ตันแห้ง โดยมีการก�ำหนดราคา
ซือ้ ขายสูงสุดอ้างอิงจากราคาไม้สบั ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ซือ้ จากตลาดโลกแปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปลีย่ นบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักด้วยค่าขนส่งซึง่ ก�ำหนดเป็นอัตราคงทีห่ รือตาม
สูตรการค�ำนวณทีก่ ำ� หนด และปรับด้วยอัตราส่วนการแปรรูปและค่าใช้จา่ ยในการ
แปรรูปไม้ทอ่ นเป็นไม้สบั ซึง่ ก�ำหนดเป็นอัตราคงที่ นอกจากนี้ หากไม้ทอ่ นทีส่ ง่ มอบ
มีคา่ ความชืน้ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 49 บริษทั ฯจะชดเชยค่าความชืน้ ให้ในอัตรา 30 บาทต่อ
ตันต่อความชืน้ ทีล่ ดลงร้อยละ 1 แต่สงู สุดไม่เกินร้อยละ 7 ทัง้ นี้ ผูข้ ายให้สทิ ธิบริษทั ฯ
ในการเจรจากับผูข้ ายเพือ่ ปรับลดราคาลงได้ตามภาวะตลาด
หากผูข้ ายประสงค์จะรับช�ำระเงินค่าไม้ทอ่ นหรือชิน้ ไม้สบั ล่วงหน้า ผูข้ ายจะให้สว่ นลด
แก่บริษทั ฯส�ำหรับค่าสินค้าจากการรับเงินล่วงหน้าในอัตรา MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี
สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนธันวาคม 2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซือ้ ไอน�ำ้ ขัน้ ต�ำ่ 553,632 ตันต่อปีของแรงดันไอน�ำ้ ต�ำ่ (แอลพี) และ 35,040 ตันต่อปี
ของแรงดันไอน�ำ้ ปานกลาง (เอ็มพี) ซึง่ ราคามูลฐานของค่าพลังงานไอน�ำ้ จะปรับเพิม่
ขึน้ ตามราคา ถ่านหิน อัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อเหรียญสหรัฐฯและดัชนี ค่าระวางเรือ
ส่วนราคามูลฐานของค่าพลังไอน�ำ้ จะปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค นอกจากนี้
หากบริษทั ฯซือ้ ไอน�ำ้ ในปริมาณมากกว่าปริมาณขัน้ ต�ำ่ ทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด บริษทั ฯจะได้
รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซือ้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณทีซ่ อื้ สัญญา
นีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2566

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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คู่สัญญา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา
ซื้อกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าผู้ขายจะปรับเปลี่ยน
อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญานี้สนิ้ สุดในเดือนพฤศจิกายน 2557
และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 5 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซื้อกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญาโดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะคิดค่าไฟฟ้า
ตามอัตราใหม่ในเดือนทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคฉบับนัน้ ๆ
สัญญานี้จะสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2663 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 5 ปี

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ขายน�้ำมันยางด�ำโดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน�้ำมันยางด�ำในปริมาณประมาณ
การ 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริมาณขั้นต�่ำ 500,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนด
ราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อน
ระหว่างน�ำ้ มันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และน�ำมาหักลบกับค่าใช้จา่ ยในการ
ระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ มันยางด�ำเจือจาง สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ขายเปลือกไม้โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายเปลือกไม้ในปริมาณขั้นต�่ำ 165,000
ตันต่อปี โดยราคาซือ้ ขายเปลือกไม้จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วน
ค่าความร้อนระหว่างเชือ้ เพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และน�ำมาปรับลดกับความด้อย
ค่าของเปลือกไม้ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ขายน�้ำประปา โดยผู้ซื้อตกลงซื้อน�้ำประปาในปริมาณประมาณการ 500,000
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 23.50 บาท โดยอ้างอิงจากตาราง
อัตราค่าน�ำ้ ประปาของการประปาส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะ
ท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการประปาส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าน�ำ้ ประปา ผูข้ ายจะปรับเปลีย่ นอัตราค่าน�ำ้ ประปาทีเ่ รียกเก็บในเดือนถัดไป หรือ
เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อได้รับทราบถึงการปรับราคาน�ำ้ ประปาดังกล่าว สัญญานีจ้ ะ
สิน้ สุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ซื้อไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับ
โรงเยื่อ 1 ในปริมาณขั้นต�่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึ่งจะ
ปรับตามการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 511 บาทต่อตัน
และปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 70,924 บาทต่อตันต่อ
ชั่วโมงต่อเดือน นอกจากนี้ หากบริษัทฯซื้อไอน�้ำในปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นต�่ำ
ที่สัญญาก�ำหนด บริษัทฯจะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคา
ซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ซื้อกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะปรับเปลี่ยน
อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อได้รับทราบ
ถึงการปรับราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าว สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571
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คู่สัญญา
บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา
ขายน�้ำมันยางด�ำ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน�้ำมันยางด�ำในปริมาณขั้นต�่ำ
540,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ปรับลดตามสัดส่วน ค่าความร้อนระหว่างน�้ำมันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติ
และน�ำมาหักลบกับค่าใช้จา่ ยในการระเหยน�้ำออกจากน�ำ้ มันยางด�ำเจือจาง สัญญา
นี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

ขายน�ำ้ ประปา โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้ น�ำ้ ประปาในปริมาณขัน้ ต�่ำ 1,000,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 23.50 บาท โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าน�ำ้
ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญา
ฉบับนี้ และหากการประปาส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน�้ำ
ประปา ผูข้ ายจะปรับเปลีย่ นอัตราค่าน�ำ้ ประปาทีเ่ รียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมือ่ ผู้
ขายได้แจ้งให้ผซู้ อื้ ได้รบั ทราบถึงการปรับราคาน�ำ้ ประปาดังกล่าว สัญญานีจ้ ะสิน้ สุด
ในเดือนธันวาคม 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) และไอน�ำ้ แรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้
ไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นต�่ำรวม
507,500 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึง่ จะปรับตามการเพิม่ ขึน้ ของราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับแอลพี และ 511 บาทต่อ
ตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 70,924
บาทต่อตันต่อชัว่ โมงต่อเดือน นอกจากนี้ หากบริษทั ฯซือ้ ไอน�ำ้ ในปริมาณมากกว่า
ปริมาณขัน้ ต�ำ่ ทีส่ ญ
ั ญาก�ำหนด บริษทั ฯจะได้รบั ส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6
ของราคาซือ้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณทีซ่ อื้ สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนธันวาคม 2571

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ขายเปลือกไม้ โดยผูซ้ อื้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายเปลือกไม้ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 350,000 ตัน
ต่อปี โดยราคาซือ้ ขายเปลือกไม้จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วนค่าความ
ร้อนระหว่างเชือ้ เพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และน�ำมาปรับลดกับความด้อยค่าของเปลือก
ไม้ สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนมิถนุ ายน 2566

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) และไอน�ำ้ แรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้
ไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นต�่ำรวม
610,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึง่ จะปรับตามการเพิม่ ขึน้ ของราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับแอลพี และ 511 บาทต่อ
ตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 75,341
บาทต่อตันต่อชัว่ โมงต่อเดือน สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2565

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ซื้อกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 เมกะวัตต์ตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจาก
ตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะ
ท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่า
ไฟฟ้า ผู้ขายจะคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนั้น ๆ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 61,700 ตันต่อปี โดยคิดราคาตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี
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คู่สัญญา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา
ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะปรับเปลี่ยน
อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2555 และ
ต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี
ซือ้ น�ำ้ ดิบโดยคิดราคาตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม
2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี
ซือ้ น�ำ้ เย็นโดยคิดราคาตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม
2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซือ้ น�ำ้ ประปาโดยคิดราคาตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกันยายน
2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี

Double A International Network Company
Limited

ค่าบริการเกี่ยวกับการตลาดและส่งเสริมการขายในต่างประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่านาย
หน้าในอัตราร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 5.0 จากยอดขายโดยขึน้ อยูก่ บั ประเภทสินค้าที่
จ�ำหน่าย สัญญานี้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557 และต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

Double A Pulp & Paper Company Limited
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

ค่าบริการเกีย่ วกับการจัดจ�ำหน่ายกระดาษของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯจะต้องจ่ายค่า
นายหน้าในอัตราร้อยละ 0.75 และ ร้อยละ 3.0 ของยอดขายทีบ่ ริษทั ฯได้รบั จาก
ลูกค้าที่ซื้อกระดาษที่ผลิตโดยบริษัทฯจากการจัดจ�ำหน่ายของบริษัทดังกล่าวโดย
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทสินค้าทีจ่ ำ� หน่าย สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนธันวาคม 2560 และต่อ
อายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 3 ปี

บริษทั ดี.เอ. รีเซิรช์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ค่าบริการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา สัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดย
ระยะเวลาการท�ำงานและการส่งมอบรายงานผลการวิจยั ในแต่ละโครงการจะเป็นไป
ตามระยะเวลาทีค่ สู่ ญั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนธันวาคม 2559

(ข) สัญญาระหว่างบริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญา
บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย) จำ�กัด ค่าบริการจัดการโรงงานโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ ระบุไว้ในสัญญา สัญญานีม้ ี
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีส่ ายการผลิตใหม่เริม่ ดำ�เนินการและต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ ง
ละ 1 ปี
(ค) สัญญาระหว่างบริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา
เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ซื้อกระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และหากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายกันจะเปลี่ยน
ไปคิดตามอัตราใหม่ ตั้งแต่เดือนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศเป็นต้นไป
สัญญานี้จะสิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2565
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คู่สัญญา
บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

เงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญา
ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันไอน�ำ้ ปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันปานกลางใน
ปริมาณขัน้ ต�ำ่ 40,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนด
ราคามูลฐานซึง่ จะปรับตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคา มูลฐานอยู่
ที่ 511 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่
70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำแรงดัน ต�่ำในปริมาณขั้นต�่ำ
374,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 400,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคา
มูลฐานซึง่ จะปรับตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 496
บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924
บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565

บริษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิง้ จ�ำกัด

ให้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานในอัตราค่าเช่า 443,240 บาทต่อเดือน สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดใน
เดือนกันยายน 2561

สัญญาในส่วนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยทัง้ หมดข้างต้นทีม่ กี ารต่ออายุอตั โนมัตจิ ะมีการระบุเงื่อนไขไว้ว่า หากคู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาล่วงหน้า สัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไป
อีก ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดสัญญาแต่ละฉบับ คู่สัญญาทุกบริษัทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะ
ต่อสัญญา ส่งผลให้สัญญาในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
DA Alizay SAS
Quality Paper Mill Limited
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำ�กัด
Double A (Jiangsu) Paper Company Limited
บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด
บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

-

-

188
93
76
357

3,058
51
90
3,199

24
14
11
49

15
21
36

24
14
11
49

15
21
36

188
150
110

211

188
150
110

211

-

4
452
(1)
451
500

16
79
5
311
(1)
310
346

-

4
452
(1)
451
857

16
79
5
311
(1)
310
3,545
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ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัทย่อยอื่น
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เลิศนภา บริการ จำ�กัด
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด
Double A International Network Company Limited
บริษัท โปรมิโก้ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
-

-

123
5
128

52
14
66

26
26

8
8

26
26

8
8

87
61
56
53
30
70
357
(6)
351
377

82
72
93
26
30
67
370
(6)
364
372

87
61
56
53
30
69
356
(6)
350
504

81
72
93
21
30
70
367
(6)
361
435

877

718

1,361

3,980

-

-

1,746
6
1,752

2,240
15
198
2,453

เงินให้กยู้ มื ข้างต้นมีกำ� หนดช�ำระคืนเมือ่ ทวงถามโดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.71 ถึง 5.46 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 5.11 ถึง
5.76 ต่อปี)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท 304 พัลพ์ จำ�กัด
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำ�กัด
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

75
5
80

75
5
80

5
5

5
5

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ถาวรแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ ต้นกระดาษแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด
DA Alizay SAS
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
บริษัทย่อยอื่น
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จำ�กัด
บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยอื่น

-

97

-

-

7
(1)

11
(1)

1
(1)

1
(1)

6

10

-

-

-

-

2,790
406
337
5
36
16
3,590

1,641
487
152
11
51
42
2,384

165
8
83
256

117
66
71
254

116
8
67
191

61
66
58
185

65
48
113
369

39
22
30
91
345

46
37
83
3,864

39
9
18
66
2,635

-

-

1
1

1
1
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำ�กัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

20
20

14
14

16
16

7
7

54
54
74
443

56
56
70
415

41
41
58
3,922

51
51
59
2,694

-

-

7
7

7
7

เงินกูย้ มื ข้างต้นมีกำ� หนดช�ำระคืนเมือ่ ทวงถามโดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.51 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 1.50 ถึง 1.51 ต่อปี)
ในระหว่างปีปจั จุบนั เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำ�กัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2559
2,240
198
15
2,453

7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
83

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

2
85

(577)
(198)
(11)
(786)

6
1,752

-

-

7

-

1,746
-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2559
2558
85
97
1
5
86
102

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
66
70
1
5
67
75

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2559

-

2558

1
348
349

662
662

2559

-

536
536

2558

-

228
228

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 3.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.50 ต่อ
ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี 2558: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.50 ต่อปี)

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

		

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2559

2558

2559

2558

284

273

589

1,156

101
65
49
2
501
(1)
500

14
59
1
347
(1)
346

141
77
49
2
858
(1)
857

1,208
709
472
1
3,546
(1)
3,545

1,942

1,643

1,900

1,623

521
48
25
46
2,582
(26)

685
19
17
3
2,367
(9)

494
43
23
34
2,494
(22)

638
18
17
3
2,299
(9)

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

9.

2559
2,556
3,056

2558
2,358
2,704

2559
2,472
3,329

2558
2,290
5,835

377
44
421
3,477

372
81
453
3,157

504
11
515
3,844

435
22
457
6,292

สินค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2558
2,760
880
1,006
907
476
669
129
6,827

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
2559
2558
(21)
(28)
(14)
(14)
(19)
(21)
(48)
(58)
(102)
(121)

2558
2,789
306
400
800
285

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
2559
2558
(20)
(42)
(14)
(14)
(19)
(21)

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดบิ เยือ่ กระดาษเพือ่ ผลิต
ไม้ทอ่ นและชิน้ ไม้สบั
สารเคมี น้ำ�มันเชือ้ เพลิงและอืน่ ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดบิ เยือ่ กระดาษเพือ่ ผลิต
ไม้ทอ่ นและชิน้ ไม้สบั
สารเคมี น้ำ�มันเชือ้ เพลิงและอืน่
ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2559
1,782
441
530
975
468
775
340
5,311

2559
1,727
186
239
874
286
487
337
4,136

ราคาทุน

425
262
5,267

(46)
(99)

(58)
(135)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
1,761
2,732
441
880
530
1,006
961
893
449
455
727
611
340
129
5,209
6,706
(หน่วย: ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
1,707
2,747
186
306
239
400
860
786
267
264
441
337
4,037

367
262
5,132

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน
203

รายงานประจ�ำปี 2559

37 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 51 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 35 ล้านบาท 2558: จ�ำนวน 36 ล้านบาท) โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 56 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 104 ล้านบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 71 ล้านบาท 2558: จ�ำนวน 105 ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในระหว่างปี
บริษทั ฯได้จำ� น�ำสินค้าคงเหลือซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท
และมีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้าคงเหลือให้แก่ธนาคาร เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

10.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ลูกหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
หัก: ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ, สุทธิ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอรับคืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซอ้ื รอเรียกคืน
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกค้างรับ
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

2559

434
(160)
274
350
152
105
27
4
912

2558
556
458
458
459
213
146
27
7
1,866

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

344
(160)
184
337
79
79
27
4
710

2558
556
402
402
337
113
97
27
3
1,535

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาททางการ
ค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าไว้ในงบการเงิน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย

79 ล้านยูโร

DA Alizay SAS

รวมผลขาดทุนทีเ่ กินกว่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จำ�กัด

200 ล้าน
บาท

48 ล้านบาท

บริษทั ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

502 ล้าน
บาท

502 ล้าน
บาท

บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

200 ล้าน
บาท

-

48 ล้านบาท

40 ล้านบาท

2,600
ล้านบาท
3,500
ล้านบาท
322 ล้าน
บาท
104 ล้าน
บาท

40 ล้านบาท

2,600
ล้านบาท
3,500
ล้านบาท
322 ล้าน
บาท
104 ล้าน
บาท

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
2559
2558

บริษทั ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด

บริษทั ไลม์ ควอลิต้ี พัลพ์ 2 จำ�กัด

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิง้ จำ�กัด

บริษทั

5.77

5.77

99.99

100.00

99.99

99.99

99.99

-

99.99

99.99

51.00

62.11

62.11

51.00

2,500

71.43

71.43

200

200

8,495

2,793

48

300

48

6

200

2,600

200

200

5,702

-

48

300

48

6

200

2,500

2,600

ราคาทุน
2559
2558

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
99.99
99.99

(475)

(475)

(11)

-

-

-

-

-

-

-

(11)

(475)

(475)

(11)

-

-

-

-

-

-

-

(11)

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
2559
2558

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.

(275)

(275)

8,484

2,793

48

300

48

6

200

2,500

2,589

(275)

(275)

5,691

-

48

300

48

6

200

2,500

2,589

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธรี าคาทุน - สุทธิ
2559
2558

-

-

673

-

-
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8

8

108

340

-

-

-

-

363

-

-

-

6

-

-

357

เงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ
รับระหว่างปี
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
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2558
ร้อยละ
49.00
51.01

2559
ร้อยละ

49.00

51.01
196

53

2559

172

40

2558

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม
ในบริษทั ย่อยสะสม

24

6

2559

(32)

3

2558

กำ�ไร (ขาดทุน) ทีแ่ บ่งให้กบั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม
ในบริษทั ย่อยในระหว่างปี

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จำ�กัด
บริษัท คันนา จำ�กัด

บริษทั

สัดส่วนทีถ่ อื โดยส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ

-

15

2559

2

-

2558

-

8

2559

-

5

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีแ่ บ่ง
ให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจ เงินปันผลจ่ายให้กบั ส่วนได้เสียที่
ควบคุมในบริษทั ย่อยระหว่างปี ไม่มอี ำ�นาจควบคุมในระหว่างปี

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
2559
2558
33
37
106
70
18
22
14
2

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท คันนา จำ�กัด
2559
2558
9
34
1,929
2,000
1,468
1,617
84
79

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
บริษัท คันนา จำ�กัด
2559
2558
2559
2558
106
95
1,255
608
12
7
49
(76)
30
4
42
7
49
(72)

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จำ�กัด
บริษัท คันนา จำ�กัด
2559
2558
2559
2558
25
16
13
(27)
(5)
3
192
76
(22)
(16)
(205)
(49)
(2)
3
-
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รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัท

อนุมัติโดย

จำ�นวนเงินปันผล
(ล้านบาท)

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2559

476.0

1.36

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559

173.6

5.39

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559

134.6

12.94

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559

11.6

2.96

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

26.6

0.53

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2559

5.0

1.25

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559

28.0

0.56

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2559

45.1

0.90

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

77.8

1.55

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2559

31.1

0.62

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

5.0

1.25

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558

5.8

1.45

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558

500.0

1.43

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

208

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
เงินลงทุนใน DA Alizay SAS
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯมีมติอนุมัติดำ� เนินการลดทุนของ DA Alizay SAS ทั้งหมด
ที่ถือโดย Metro Profit International Limited จ�ำนวน 35 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 1,472 ล้านบาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม
และบริษัทฯได้มีการแปลงลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ DA Alizay SAS จ�ำนวน 76 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ
2,793 ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทฯจึงถือเป็นผู้ถือหุ้นของ DA Alizay SAS โดยตรงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เงินลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัดได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 0.4 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียน
จ�ำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.6 ล้านบาท และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้ง
จ�ำนวนแล้ว
เงินลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited
ในระหว่างปีปัจจุบัน A-Maritime Holding Company Limited ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 ของ หุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนจ�ำนวน 26.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยราคา 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า
ประมาณ 51 ล้านบาท) และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว
เงินลงทุนในบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัดมีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 104 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 10.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว
บริษัทย่อยที่บริษัทฯลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA Alizay SAS
เงินลงทุนใน Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”)
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ฯมีมติอนุมตั กิ ารลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลของ DA Alizay
SAS และการเข้าซื้อ Biomass Energie d’ Alizay ซึ่งเคยชนะการประมูลสัญญาขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งเมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2559 DA Alizay SAS ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยร้อยละ
100 ด้วยมูลค่าจ่ายซือ้ รวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 38 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมโดยตรงจ�ำนวน
0.7 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 27 ล้านบาท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 11 ล้านบาท)
ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าจ่ายซื้อกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ BEA จ�ำนวนประมาณ 25 ล้านบาทแสดงเป็น “สิทธิในสัญญาขาย
ไฟฟ้า” ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริษัทย่อยได้รับโอนหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อของ Biomass Energie d’ Alizay มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์สุทธิ
บวก: สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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31
104
12,846
(98)
12,883
24,823
(31)
37,675
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ไทย

25.51

2558
ร้อยละ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

25.51

2559
ร้อยละ

สัดส่วนเงินลงทุน

3,459

2558

25.51

2559
ร้อยละ
25.51

2558
ร้อยละ

สัดส่วนเงินลงทุน

3,459

2559

ราคาทุน

(594)

2559

3,459

2559

(458)

2558

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน

ราคาทุน

2,865

2559
(80)

2559

3,459

2558

434

2559

(211)

2559

(211)

2558

2,612

2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2,470

2559

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

3,248

2559

3,248

2558

มูลค่าตามบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสีย

151

2558

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทั ร่วม

ผลต่างจากการซือ้ เงินลงทุน

(80)

2558

ผลต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ของบริษทั ร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,001

2558

ราคาทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทฯได้สะท้อนผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการซื้อ เงินลงทุนในบริษัทร่วม”

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด ผลิ ต และจำ�หน่ า ยไฟฟ้ า
(มหาชน)
ไอน้ำ�และน้ำ�

บริษทั

บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ผ ลิ ต แ ล ะ จำ� ห น่ า ย
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
ไฟฟ้า ไอน้ำ�และน้ำ�

บริษทั

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี้

12.

เช่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่งเป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้ เงินปันผลรับจากบริษัท
ร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จาก
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมใน
ในระหว่างปี
ระหว่างปี
2559
2558
2559
2558

บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

(185)

109

306

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ในระหว่างปี
2559
2558

23

126

353

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
2559
2558
4,340
4,217
30,474
29,596
11,338
9,266
13,747
14,809

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
2559
2558
12,472
12,807
(778)
379
1,249
90
471
469

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
12.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้าน)
สกุลเงิน
บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา

211

รายงานประจ�ำปี 2559

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการ
ซื้อเครื่องจักร
2559
2558
43
-

294
13

งบการเงินรวม
การก่อสร้างโรงกรองน้ำ�
และอ่างเก็บน้ำ�ดิบ
2559
2558
365

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

421
-

การซือ้ ทีด่ นิ

61
-

การซื้อเครื่องจักร
2559
2558

2558
71

-

11
-

31
-

-

หยวน
ยูโร
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

3
142

24
1
918

365

431

61

71

3
109

1
63

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษทั ร่วมได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ พืน้ ทีใ่ นอาคาร และรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่
1 - 30 ปี โดยมีจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

14
36
164
214

20
18
53
91

4
10
42
56

4
10
44
58

การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินในประเทศในนามของบริษทั ร่วมซึง่ เกีย่ วเนือ่ ง
กับภาระผูกพันทางปฏิบตั ติ ามปกติธรุ กิจของบริษทั ร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค�้ำประกันตามสัญญาขายไฟฟ้า
ค�ำ้ ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไฟฟ้าส�ำรอง
ค�้ำประกันการประมูลการจัดสร้างโรงไฟฟ้าอิสระ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ค�ำ้ ประกันการปฏิบัติตามสัญญาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
อื่น ๆ

628
285
270

628
285
270

456
282
270

456
282
270

63

63

-

-

5

6
5

4

4
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ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตีราคาสินทรัพย์

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

13.

-

1,287
259
(1)
(2)
1,543
2,197
(2)
3,738

ที่ดิน

2,887
291
15
5
3,198
794

6,890
36
193
136
(1)
7,254
7
1,080
(4)
195
(95)
(28)
8,409
21,540
1,800
(2)
(16)
12
23,334
2,918

39,092
202
(9)
1,049
(141)
(23)
40,170
184
4,179
(14)
492
220
38
45,269

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่
อาคารและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
และอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์

365
35
1
401
-

519
6
2
4
531
7
(18)
33
(180)
25
398

เครื่องมือ

442
43
(13)
472
-

523
53
(14)
13
1
576
19
(39)
1
(43)
(1)
513

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

675
283
(14)
1
945
-

2,655
232
(43)
36
18
2,898
69
(12)
169
51
17
3,192

เรือ รถบรรทุก
และยานพาหนะอืน่

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

-

1,693
726
(17)
(1,293)
(2)
1,107
810
(1)
(890)
(1)
(10)
1,015

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

25,909
2,452
(29)
18
28,350
3,712

52,659
1,514
(84)
(10)
54,079
1,096
7,456
(88)
(48)
39
62,534

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
126
64
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
126
64
4
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
20
80
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
(11)
(2)
ตัดจำ�หน่ายค่าเผื่อการด้อยค่า
(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
115
82
80
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,417
3,992
16,832
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3,623
4,047
16,866
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี:
2558 (จำ�นวน 2,243 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2559 (จำ�นวน 2,382 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่
อาคารและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
และอาคาร
ที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
292
1,860
(1)
(10)
4
129
(7)
92
4,280
28,323

104
72

130
48

31
(18)
(68)
4
350

เครื่องมือ

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน
30
(38)
(22)
(1)
441

-

1,941
1,761

12
181
193

12

เรือ รถบรรทุก
และยานพาหนะอืน่
287
(1)
5
2
1,238

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

1,107
853

162
162

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง
-

2,452
2,500

25,523
27,270

202
4
206
443
(13)
(4)
632

2,500
(68)
48
90
34,632

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,726
180
15
2,921

-

4,738
3
11
136
4,888
7
1,047
(4)
33
(320)
5,651

-

784
784
800
1,584

(1)
(16)
22,369

21,045
1,341

31,244
62
(9)
314
(141)
31,470
172
3,893
(7)
325
(6)
35,847

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและ
ที่ดิน
และอาคาร
อุปกรณ์

1
352

334
17

402
3
3
4
412
4
(15)
20
(71)
350

เครื่องมือ

(13)
420

409
24

461
27
(13)
1
476
16
(38)
454

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

(14)
863

629
248

1,676
145
(43)
36
1,814
66
(1)
169
77
2,125

รถบรรทุกและยาน
พาหนะอืน่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

845
323
(364)
804
488
(547)
745

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

(28)
26,925

25,143
1,810

40,150
563
(65)
40,648
753
5,740
(65)
(320)
46,756

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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-

(1)
(320)
3,573

(4)
(2)
26,461

ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
3
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3
4
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
2
47
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
(3)
ตัดจำ�หน่ายค่าเผื่อการด้อยค่า
(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2
47
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
781
1,967
9,097
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,584
2,076
9,339
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี:
2558 (จำ�นวน 1,595 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2559 (จำ�นวน 1,677 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

ตีราคาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและ
ที่ดิน
และอาคาร
อุปกรณ์
789
2,727
184
1,371
15

-

56
51

60
27

(38)
403

-

(14)
(30)
323

เครื่องมือ

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน
21

677
458

127
160
287

12
12
939
1,027

-

127

-

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง
-

-

12

(1)
32
1,086

รถบรรทุกและยาน
พาหนะอืน่
192

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,810
1,783

13,577
14,562

142
4
146
209
(3)
(4)
348

(58)
(320)
31,846

รวม
3,516
1,783

(หน่วย: ล้านบาท)

ในปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามราย
กลุ่มของสินทรัพย์เพื่อปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่เคยถูกประเมินราคาไว้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์สามารถสรุป
ได้ดังนี้
-

ที่ดินประเมินราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

-

อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ประเมินราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาเปลีย่ นแทนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost)

การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนีม้ ผี ลท�ำให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ปรับเพิม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
จ�ำนวน 3,744 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 2,224 ล้านบาท) ในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�ำนวน 13 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 3 ล้านบาท) และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำ� นวน 100 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั ฯ: จ�ำนวน 49 ล้านบาท) ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
นอกจากนี้ ยอดค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 341 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
ก)

ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในส่วนของเรือเดินทะเลเพือ่ ใช้ขนส่ง
ไม้สบั โดยว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระท�ำการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวด้วยวิธปี ระมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั ตามข้อสมมติฐานและแผนการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 12
ต่อปี ซึง่ ผลการประเมินพบว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจึงได้บนั ทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจ�ำนวน 181 ล้านบาทในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมปีปัจจุบัน

ข)

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องจักรรอ
การติดตั้งภายใต้ส่วนงานกระดาษ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการชะลอโครงการในการใช้เครื่องจักรดังกล่าว โดยได้บันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินปีปัจจุบัน

หากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยแสดงมูลค่าของทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วยวิธรี าคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จะแสดงได้ดังนี้

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
2559
2558
1,092
1,078
2,836
2,961
12,490
13,152

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
544
541
1,412
1,525
6,255
6,834

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯมียอดคงเหลือของเครือ่ งจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซงึ่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ และสัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 523 ล้านบาท(2558: จ�ำนวน 432 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวน 2,252 ล้านบาท (2558:
จ�ำนวน 2,091 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 2,072 ล้านบาท 2558: จ�ำนวน 1,910 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯมีเครือ่ งจักรและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นการชัว่ คราว ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวน 397 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 671 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ย่อย (บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) มีทดี่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูห่ รือทีจ่ ะก่อสร้าง
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ขึน้ ในอนาคตและเครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิจำ� นวน 4,600 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 4,600 ล้านบาท) เพือ่ ใช้เป็น
หลักประกันส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
บริษัทฯมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาเงินกู้
จากสถาบันการเงินและสัญญาหุ้นกู้ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ 21

14.

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างปี
ตัดจำ�หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,260
8

2,310
26

294

59
(202)
2,125

67
(136)
(7)
2,260

(70)
(5)
219

301

-

-

(7)
294

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้อไม้ท่อนของต้นกระดาษที่หน้าโรงงานในอดีตของบริษัทฯ
หักด้วยประมาณการต้นทุนค่าขนส่งจากพื้นที่ปลูกในแต่ละภาค
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากน�้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บกลับและข้อมูลการซื้อไม้ท่อนใน
อดีตของบริษัทฯ
จ�ำนวนของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกีย่ ว ประมาณการจากอัตราการรอดตายของต้นกระดาษซึง่ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประมาณการต้นทุนการปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิดความเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต
และข้อมูลจากการสุ่มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งค�ำนวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน
รายละเอียดของต้นกระดาษที่ส่งเสริมและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2559
ช่วงอายุที่ส่งเสริม
1 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
13 - 24 เดือน
25 - 35 เดือน
ตั้งแต่ 36 เดือน
รวม

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
8
12
114
1,991
2,125

จำ�นวนต้นที่ส่งเสริม
(ล้านต้น)
2
1
12
185
200

2558
มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
10
96
145
2,009
2,260

จำ�นวนต้นที่ส่งเสริม
(ล้านต้น)
1
13
15
222
251
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ช่วงอายุที่ส่งเสริม
ตั้งแต่ 36 เดือน
รวม

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
219
219

2558

จำ�นวนต้นที่ส่งเสริม
(ล้านต้น)
14
14

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
294
294

จำ�นวนต้นที่ส่งเสริม
(ล้านต้น)
43
43

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้ำ�หนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้ำ�หนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

15.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เปลี่ยนแปลงลดลง
ขึ้นร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ขึ้นร้อยละ 5
ร้อยละ 5
427
(427)
28
(28)
(266)
19
(19)
266
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
33
(6)

ลดลงร้อยละ 1
(33)
6

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
5
-

ลดลงร้อยละ 1
(5)
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เปลี่ยนแปลงลดลง
ขึ้นร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ขึ้นร้อยละ 5
ร้อยละ 5
473
(473)
39
(39)
292
(292)
27
(27)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
38
(6)

ลดลงร้อยละ 1
(38)
6

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
9
(1)

ลดลงร้อยละ 1
(9)
1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจำ�
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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2559

งบการเงินรวม

6
23
59
88

2558
10
27
60
97

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13
32
45

12
33
45

16.

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินจากการทำ�ทรัสต์รีซีทส์
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
ตัว๋ สัญญาแลกเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)
MMR, MLR-2, 2.65
MMR, LIBOR ระยะเวลา 6 เดือน
บวกด้วยไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 2
MMR
3.40 - 3.50

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
560
390
276
61

งบการเงินรวม
2559
2558
960
795
281
66
400
2,901
4,542

1,415
2,976
5,252

400
2,901
4,137

1,415
2,976
4,842

สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีข้อจ�ำกัดบางประการเกี่ยวกับการรวมกิจการ การจ�ำหน่าย
ทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินและห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เป็นต้น นอกจากนี้ วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินนี้ค�้ำประกันโดยการจ�ำน�ำสินค้าคงเหลือของบริษัทฯจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 1,500 ล้านบาท รวมทั้งมีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้าคงเหลือให้แก่สถาบันการเงิน

17.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18.

งบการเงินรวม
2559
2558
369
345
781
755
74
70
394
537
78
82
841
947
12
20
2,549
2,756

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,864
2,635
600
318
58
59
220
328
77
81
803
886
1
1
5,623
4,308

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
35
114

113

-

35
113

113

-

1
22
58
230

30
98
241

15
7
170

19
27
159
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19.

เจ้าหนี้เช่ าซื้ อและหนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
450
392
(27)
(28)
423
364
(203)
(164)
220
200

เจ้าหนี้เช่าซื้อ
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ ประกอบด้วยสัญญาเช่าซือ้ ยานพาหนะ ซึง่ มีสญั ญาเช่าซือ้ หลายสัญญาโดยมีเงือ่ นไขช�ำระหนีเ้ ป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ หลายแห่งเพือ่ เช่าเครือ่ งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงาน
ของกิจการ โดยมีกำ� หนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเมื่อครบก�ำหนดสัญญา บริษัทฯสามารถใช้สิทธิขอ
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวได้ในราคาที่ก�ำหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

222

228

450

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(19)

(8)

(27)

มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

203

220

423
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

221

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

180

212

392

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(16)

(12)

(28)

มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

164

200

364
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วันที่ทำ�สัญญา

กำ�หนดชำ�ระ

บริษัทย่อยได้มีการเบิกใช้วงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์จ�ำนวน 5 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 4 ล้านบาท) ซึ่งได้บันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น)

*วงเงินสินเชื่อจ�ำนวน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินส�ำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์และเงินกู้ยืมระยะยาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

455

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ

458
(3)

อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ชำ�ระดอกเบี้ยทุกเดือนและชำ�ระคืนเงิน
ฝากประจำ� 12 เดือน ต้น ทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
บวกด้วยร้อยละ 3.5 2558 จนถึงเดือนตุลาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี

12 มกราคม 2555
เงิ น กู้ ยื ม จากธนาคาร
3,200 ล้านบาท*
ในประเทศ

เงินกู้ยืม
วงเงิน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

1,817

(6)

1,823

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี

2559

2,272

(9)

2,281

รวม

454

(4)

458

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม

2,272

(9)

2,281

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี

2558

2,726

(13)

2,739

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สัญญาเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยนี้มีข้อจ�ำกัดหลายประการซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การลดทุน การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และการท�ำธุรกรรมระหว่าง
บริษัทย่อยกับบริษัทในเครือ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอการตัดบัญชี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

223
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
2,726
3,179
4
5
(458)
(458)
2,272
2,726
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5 ปี

ชุดที่ 3

4 ปี

5 ปี

4 ปี

5 ปี

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 1

4 ปี

4 ปี 3 เดือน

ชุดที่ 2

1/2559

3 ปี 3 เดือน

ชุดที่ 1

1/2558

3 ปี

ชุดที่ 1

1/2556

4 ปี

อายุหุ้นกู้

18 กุมภาพันธ์ 2559

18 กุมภาพันธ์ 2563

1,000

1,000

19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพันธ์ 2563

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

22 กุมภาพันธ์ 2561

22 กุมภาพันธ์ 2560

22 กุมภาพันธ์ 2561

22 กุมภาพันธ์ 2560

22 กุมภาพันธ์ 2559

17 ธันวาคม 2560

17 ธันวาคม 2559

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อ
หน่วย (บาท)

19 พฤศจิกายน 2558 19 กุมภาพันธ์ 2562

27 กุมภาพันธ์ 2556

11 มีนาคม 2556

22 กุมภาพันธ์ 2556

22 กุมภาพันธ์ 2556

22 กุมภาพันธ์ 2556

17 ธันวาคม 2555

17 ธันวาคม 2555

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

5.05

5.05

4.90

6.00

5.75

6.00

5.75

5.50

6.10

5.80

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2562
ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2559
ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2560
ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2561
ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มิถุนายน
2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2560
ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มีนาคม
2556 ถึงธันวาคม 2559
ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มีนาคม
2556 ถึงธันวาคม 2560

กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

ชุดที่ 2

1/2555

หุ้นกู้

21.

-

-

-

-

-

-

754

-

-

-

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2,000

650

2,350

-

-

-

-

-

-

-

2559
ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี

-

-

-

754

-

-

-

2,000

650

2,350

รวม

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

1,500

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

650

2,350

1,160

2,246

3,340

754

-

1,000

-

2558
ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี

-

650

2,350

1,160

2,246

3,340

754

1,000

1,000

1,500

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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5 ปี

ชุดที่ 3

ยอดสุทธิ

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้

มูลค่าตามหน้าตราสาร

ชุดที่ 1

5 ปี 6 เดือน

5 ปี

ชุดที่ 2

4/2559

4 ปี

ชุดที่ 1

3/2559

ชุดที่ 1

4 ปี 9 เดือน

4 ปี

ชุดที่ 2

2/2559

อายุหุ้นกู้

หุ้นกู้

16 ธันวาคม 2559

10 สิงหาคม 2559

10 สิงหาคม 2559

13 พฤษภาคม 2559

11 มีนาคม 2559

11 มีนาคม 2559

วันที่ออกหุ้นกู้

16 มิถุนายน 2565

10 สิงหาคม 2564

10 สิงหาคม 2563

13 กุมภาพันธ์ 2564

11 มีนาคม 2564

11 มีนาคม 2563

วันที่ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

มูลค่าที่ตราไว้ ต่อ
หน่วย (บาท)

4.70

5.00

4.85

5.10

5.25

5.05

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มีนาคม
2560 ถึงมิถุนายน 2565

ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤศจิกายน 2559 ถึงสิงหาคม 2563
ชำ�ระคื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ไตรมาสเริ่ ม ตั้ ง แต่
พฤศจิกายน 2559 ถึงสิงหาคม 2564

ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่สิงหาคม
2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2564

ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มิถุนายน
2559 ถึงมีนาคม 2563
ชำ�ระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่มิถุนายน
2559 ถึงมีนาคม 2564

กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย

754

12,540

(48)

12,588

754
-

1,342

1,500

746

2,700

1,100

200

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2559
ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี
200

13,294

(48)

13,342

1,342

1,500

746

2,700

1,100

รวม

2,497

(3)

2,500

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,470

(30)

11,500

-

-

-

-

-

-

2558
ส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระ
เกินหนึ่งปี

-

-

-

-

-

-

13,967

(33)

14,000

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

หุน้ กูน้ เี้ ป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ น
ก�ำหนดโดยการไถ่ถอนสามารถเริ่มในวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออก หุ้นกู้ ในการไถ่ถอนนั้นบริษัทฯจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาหุ้นกู้นี้มีข้อจ�ำกัดหลายประการซึ่งบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การ
จ�ำหน่ายทรัพย์สิน การก่อภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี
ตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หัก: จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ�หนด
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,968
13,462
9,588
3,000
28
18
(2,500)
(2,500)
(7,746)
(44)
(12)
13,294
13,968

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายช�ำระคืนและไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนดดังนี้
หุ้นกู้
จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย (บาท)

จำ�นวน
(ล้านหน่วย)

มูลค่า
(ล้านบาท)

4 ปี

17 ธันวาคม 2555

17 ธันวาคม 2559

5.80

1,000

1.50

1,500

3 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2556

22 กุมภาพันธ์ 2559

5.50

1,000

1.00

1,000

2.5

2,500

ครั้งที่ 1/2555
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2556
ชุดที่ 1
รวมจ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นกำ�หนด
ครั้งที่ 1/2555
5 ปี

17 ธันวาคม 2555

17 ธันวาคม 2560

6.10

1,000

1.00

1,000

ชุดที่ 3

5 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2556

22 กุมภาพันธ์ 2561

6.00

1,000

3.34

3,340

ชุดที่ 4

3 ปี 11 เดือน 11 วัน

11 มีนาคม 2556

22 กุมภาพันธ์ 2560

5.75

1,000

2.25

2,246

ชุดที่ 5

4 ปี 11 เดือน 25 วัน

27 กุมภาพันธ์ 2556

22 กุมภาพันธ์ 2561

6.00

1,000

1.16

1,160

7.75
10.25

7,746
10,246

ชุดที่ 3
ครั้งที่ 1/2556

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ�หนด
รวม
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22.

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
122
115

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
92
93

13
3

13
5

7
2

7
4

(8)
123

4
(20)
(9)
115

(7)
1
95

3
(15)
(7)
7
92

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ต้นทุนขาย

7

13

6

12

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

9

5

4

6

16

18

10

18

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ�ำนวนประมาณ 4 ล้าน
บาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 4 ล้านบาท) (2558: จ�ำนวน 18 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 16 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยประมาณ 14 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ปี) (31 ธันวาคม 2558: 15 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 15 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
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รายงานประจ�ำปี 2559

2559
1.3 และ 2.9
1.5, 3.0, 4.0 และ 8.0
0 - 24.0

2558
2.0 และ 2.9
1.5, 3.0, 4.0 และ 8.0
0 - 24.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.9
2.9
3.0, 4.0 และ 8.0
3.0, 4.0 และ 8.0
0 - 24.0
0 - 24.0

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(8)
9
(7)
8
9
(8)
8
(7)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
(3)
3
(3)
3
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(8)
10
(8)
9
9
(8)
9
(8)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10
(3)
3
(3)
3

23. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ดังกล่าวจะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเ่ หลืออยูข่ องสินทรัพย์นนั้ และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

2559
2558
ยอดคงเหลือต้นปี
3,894
4,314
เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ระหว่างปี
3,403
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
(423)
(420)
ยอดคงเหลือปลายปี
6,874
3,894
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,356
2,660
1,778
(305)
(304)
3,829
2,356

24. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ น
หนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนส�ำรองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลก�ำไรซึ่งบริษัทท�ำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
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25.

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ที่ดิน
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากกำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์จากบริษัทย่อย
สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
1,049

1,049

1,049

1,049

(141)
908

(141)
908

(113)
33
969

(113)
33
969

ผลต่างเนือ่ งจากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของทีด่ นิ ส�ำหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�ำ้
(หน่วย: ล้านบาท)
วันที่เข้าทำ�รายการ
โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน้ำ�
รวม

มิถุนายน 2552

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ซื้อ
ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน
ราคาจ่ายซื้อ
1,211

มูลค่ายุติธรรม
162

2559
1,049
1,049

2558
1,049
1,049

ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทฯได้ทำ� สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�ำ้ ใส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯจะซื้อที่ดินและช�ำระค่าขุดบ่อเก็บน�้ำส�ำหรับที่ดินที่ได้มีการขุดบ่อเก็บน�้ำไปแล้วบางส่วน
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,211 ล้านบาทและจ�ำนวน 75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯได้จ่ายช�ำระเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวและ
ได้บันทึกไว้ในบัญชีภายใต้หัวข้อ “เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงาน
ของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ดังกล่าวโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ทีด่ นิ ดังกล่าวมีมลู ค่ายุตธิ รรม
รวม 162 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่ามูลค่าซื้อขายตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท การซื้อที่ดินผืนนี้มีมูลค่าซื้อขายสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งตามหลักเนื้อหาส�ำคัญกว่ารูปแบบ จึงอาจถูกพิจารณาเสมือนว่าส่วนเกินนี้เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึง
ได้สะท้อนผลของรายการดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึง่ ได้จา่ ยช�ำระไปแล้วและมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในราคายุติธรรม
ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด รวมทั้งได้ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและรับเงินจ่ายล่วงหน้าคืนจ�ำนวน 237 ล้านบาท (มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 1,286 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อการลด
มูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท) จึงท�ำให้ยอดผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึ่งได้จ่ายช�ำระไปแล้ว
และมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวณ วันที่ซื้อจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่าง
จากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”
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รายงานประจ�ำปี 2559

ผลต่างเนือ่ งจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
วันที่เข้าทำ�
รายการ

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลต่างจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ขาย
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของ
สินทรัพย์

ราคาขาย
สินทรัพย์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

การจำ�หน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้า

มิถุนายน 2552

3,800

3,731

97

97

69

69

การจำ�หน่ายที่ดินส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า

มกราคม 2553

84

40

44

44

44

44

141

141

113

113

รวม

ผลต่างเนือ่ งจากขาดทุนจากการรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจจากบริษทั ย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่เข้าทำ�รายการ
การรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจ
รวม

ตุลาคม 2553

ณ วันที่รับโอน
ราคาจ่าย
มูลค่าสุทธิตาม
ซื้อสินทรัพย์
บัญชีของสินทรัพย์
236
203

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอน
สินทรัพย์และธุรกิจจากบริษัทย่อย
2559
33
33

2558
33
33

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ� คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสินค้ามาเพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าขนส่งและค่าระวาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

27.

งบการเงินรวม
2559
2558
8,579
9,451
356
502
1,410
(532)
2,505
2,456
1,737
1,693
1,020
943
88
88
430
4
1,159
1,097

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,855
8,746
10,537
10,605
1,160
(479)
1,786
1,812
1,705
1,961
826
739
83
71
206
4
1,159
1,097

ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ากการเกิ ด ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(2)

(1)

-

-

254

222

212

153

252

221

212

153
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จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ผลกำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย
- ผลกำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทร่วม
- ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
รวม
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

744

-

64
108
916
1
917

445

-

-

-

-

3
3

445
445

2
2

-

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คำ�นวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)
ค่าใช้จา่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้
รายได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษี
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนทางภาษีปปี จั จุบนั ทีย่ งั ไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีท่ีไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีในปีปจั จุบนั
ขาดทุนทางภาษีของปีกอ่ นซึง่ บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปี
ปัจจุบนั
อืน่ ๆ
รวม
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(2,342)

(1,192)

(3,290)

(980)

468
109

238
77

658
-

196
-

546
47
(37)
(831)

273
51
22
(617)

44
160
(578)

51
143
(457)

(78)

(11)

(78)

(3)

1

215

-

226

27
(325)
252

(27)
(94)
221

6
(446)
212

(3)
(43)
153

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าที่จะได้รับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

20

27

20

27

54

37

44

37

22

22

19

19

228

229

226

226

7

-

7

-

17

34

-

-

15

4

10

-

363

353

326

309

83

85

-

7

1,825

1,351

957

589

-

111

-

111

1,908

1,547

957

707

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
จ�ำนวน 5,772 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 2,573 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 5,216 ล้านบาท 2558: 2,288 ล้านบาท)
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่มีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
2559
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

48
44
42
2,360
2,925
5,419

2558
56
48
44
42
2,360
2,550

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,268
2,268
2,894
5,162
2,268
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นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้
สกุลเงิน
ยูโร
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮ่องกง
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

2559

งบการเงินรวม

52 *
0.1
0.4
2,041

(หน่วย: ล้าน)
2558
40 *
0.1
0.4
1,523

* มีขอ้ จำ�กัดในการใช้

28. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยหกแห่งได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสิทธิประโยชน์ทสี่ ำ� คัญบางประการ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำ�กัด (มหาชน)
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำ�กัด
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำ�กัด
การผลิตคลอรีนไดออกไซด์
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำ�กัด
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำ�กัด
การผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำ�ใส จำ�กัด
การผลิตน้ำ�ประปา
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
การผลิตก๊าซอ็อกซิเจน

การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ
เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

การลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
ห้าสิบของอัตราปกติ
เป็นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่

ยังไม่เริ่มดำ�เนินการ

ยังไม่เริ่มดำ�เนินการ

19 พฤศจิกายน 2555

19 พฤศจิกายน 2563

1 กันยายน 2557

1 กันยายน 2565

1 กันยายน 2557

1 กันยายน 2565

17 สิงหาคม 2554

17 สิงหาคม 2562

31 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2566

1 พฤษภาคม 2559

1 พฤษภาคม 2567

ทัง้ นีจ้ ำ� นวนภาษีเงินได้ทรี่ บั ยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า
และค่าประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีในการค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลนับจากวันทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ในฐานะทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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29.

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารขาดทุนส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วย
จ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี

ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่สำ�หรับปี
(พันบาท)
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนัก (พันหุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

2559

งบการเงินรวม
2558

(2,119,835)
405,370
(5.23)

(941,492)
405,370
(2.32)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(3,078,529)
405,370
(7.59)

(827,538)
405,370
(2.04)

30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสามส่วนงาน ดังนี้
(1) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
(2) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษ
(3) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายไม้สบั
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไร
หรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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-

-

(1,232)
(1,191)
221
(970)

(2,342)
252
(2,090)

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้

ขาดทุนสำ�หรับปี

(1,516)

23,528

-

23,528

(1,171)

(216)

26,271

-

26,271

2558

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(163)

(12,592)

(12,592)

-

2559

(4)

22

(13,352)

(13,352)

-

2558

(430)

(1,353)

36,120

12,592

23,528

2559

109

(238)

39,623

13,352

26,271

2558

(185)

(238)

3,973

2,627

1,346

2559

1,382

(486)

6,538

4,352

2,186

2558

งบการเงินรวม

(403)

24

10,377

9,965

412

2559

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

67

(14)

9,687

9,000

687

2558

รวม

59

(1,139)

21,770

21,770

2559

ส่วนงานไม้สับ

3

262

23,398

23,398

2558

ส่วนงาน
เยื่อกระดาษ

(หน่วย: ล้านบาท)

4

ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รวมรายได้

รายได้ระหว่างส่วนงาน

รายได้จากภายนอก

2559

ส่วนงาน
กระดาษ

ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
5,797
6,332
20,049
16,663
25,846
22,995

ส่วนงานในประเทศ
ส่วนงานในต่างประเทศ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย
ประเทศในทวีปยุโรป
รวม

28,063
927
3,078
32,068

26,147
1,226
3,306
30,679

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ

31.

ภาระผู กพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและ
การซื้อเครื่องจักรซึ่งสรุปได้ดังนี้
สกุลเงิน
บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

2559

งบการเงินรวม
434
0.1
0.3
449

2558
485
0.1
490

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
431
462
0.3
445
464

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ พืน้ ทีใ่ นอาคารส�ำนักงาน ยานพาหนะและโกดัง
เก็บสินค้าคงเหลือ อายุของสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีถึงสิบปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

2559

งบการเงินรวม

58
37
4
99

2558
48
33
11
92

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
38
16
54

31
1
32

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำ� นวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการ
ที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
รวม

2559

งบการเงินรวม

61
6
67

2558
59
6
65

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
19
4
23

1
1

31.4 หนังสือค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเพื่อค�้ำประกัน
การใช้ไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 99 ล้านบาท (2558: จ�ำนวน 101 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 97 ล้านบาท 2558:
จ�ำนวน 99 ล้านบาท)
31.5 คดีฟ้องร้อง
ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งได้ถูกฟ้องต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในประเด็นพิพาทเกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเครือ่ งหมายการค้าของผูย้ นื่ ค�ำฟ้อง
โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทัง้ สองแห่งดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 158 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ วัน
ที่ 17 มิถนุ ายน 2554 ศาลได้พิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์ ปัจจุบันบริษัทย่อย
อยู่ระหว่างการรอค�ำพิพากษาจากศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีความเสียหายที่
เป็นสาระส�ำคัญจากผลของคดีนี้แต่อย่างใด
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32.

ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

ระดับ 1
2559
2558

ระดับ 2
2559
2558

2559

ระดับ 3

2558

2559

รวม

2558

ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

-

-

-

556

-

-

-

556

-

-

-

-

24,536

22,241

24,536

22,241

สินทรัพย์ชวี ภาพ - ต้นกระดาษ

-

-

-

-

2,125

2,260

2,125

2,260

-

-

35

-

-

-

35

-

-

-

13,374

14,053

-

-

13,374

14,053

หนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

ระดับ 1
2559
2558

ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

-

สินทรัพย์ชวี ภาพ - ต้นกระดาษ

ระดับ 2
2559
2558

2559

ระดับ 3

2558

2559

รวม

2558

-

556

-

-

-

556

-

-

-

12,999

11,845

12,999

11,845

-

-

-

-

219

294

219

294

-

-

35

-

-

-

35

-

-

-

13,374

14,053

-

-

13,374

14,053

หนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
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33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงิน
บาท บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมาก
ราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนดหรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
(หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื

2
2

2,901
203
754
3,858

2559

ภายใน 1 ปี

2
2
2,976
164
2,497
5,637

2558

220
12,540
12,760

-

200
11,470
11,670

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2559
2558

อัตราดอกเบีย้ คงที่

1,641
2,272
3,913

656
656
2,276
2,726
5,002

345
345

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตามราคาตลาด
2559
2558

2,549
2,549

4
3,477
3,481
2,756
2,756

2
3,157
3,159

ไม่มอี ตั ราดอกเบีย้
2559
2558

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,542
2,549
423
2,272
13,294
23,080

662
3,477
4,139

2559

รวม

5,252
2,756
364
2,726
13,967
25,065

349
3,157
3,506

2558

หมายเหตุ 16
4.75 - 8.57
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 21

0.01 - 3.00
-

หมายเหตุ 16
4.02 - 8.57
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 21

0.01 - 1.50
-

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
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2,497
5,644

203

754

3,865

เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

164

7

7

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

2,976

-

2,901

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

หนีส้ นิ ทางการเงิน

2,453

1,752

-

2,453

2558

1,752

-

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

2559

ภายใน 1 ปี

-

-

-

-

-

-

-

12,760

12,540

220

2559

-

-

-

-

-

-

-

11,670

11,470

200

2558

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้ คงที่

1,236

-

-

-

-

1,236

533

-

-

533

2559

1,866

-

-

-

-

1,866

228

-

-

228

2558

ปรับขึน้ ลงตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย้

3

5,623

-

-

-

5,623

-

3,847

-

3,844

2559
-

4,308

-

-

-

4,308

-

6,292

-

6,292

2558

ไม่มอี ตั ราดอกเบีย้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

23,484

13,294

423

7

5,623

4,137

6,132

1,752

3,844

536

2559

รวม

23,488

13,967

364

7

4,308

4,842

8,973

2,453

6,292

228

2558

หมายเหตุ 21

4.75-8.57

1.51

-

หมายเหตุ 16

4.71 - 5.46

-

0.10 - 0.85

2559

หมายเหตุ 21

4.02 - 8.57

1.50 - 1.51

-

หมายเหตุ 16

5.11 -5.76

-

0.01 - 1.50

2558

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง

(หน่วย: ล้านบาท)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร รวมทั้ง
การลงทุนในบริษทั ย่อยในต่างประเทศ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึง่ ส่วนใหญ่
มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2559
2558
2559
2558
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
36
28
18
13
35.8307
36.0886
ยูโร
14
13
14
3
37.7577
39.4388
หยวน
30
22
12
10
5.1498
5.5458
ปอนด์สเตอร์ลิง
3
3
1
44.0356
53.5035
วอน
1,678
1,738
3,103
3,338
0.0297
0.0308
เหรียญออสเตรเลีย
3
6
1
1
25.9362
26.2836
เหรียญไต้หวัน
37
38
1.1095
1.0993
ดองเวียดนาม
- 16,770
14,026
0.0016
0.0016
ริงกิต
5
8
2
3
7.9896
8.4280
ดีแรห์ม
3
9
2
2
9.7567
9.8267
เหรียญฮ่องกง
1
6
7
4.6217
4.6579
ริยาล
3
1
9.5528
9.5997
รูปี
27
3
1
0.5259
0.5400
เหรียญนิวซีแลนด์
1
1
24.9530
24.7437
ตากาบังกลาเทศ
23
16
0.4535
0.4614
เหรียญสิงคโปร์
1
24.8010
25.5195
ปอนด์อียิปต์
4
7
1
1.9763
4.6090

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
หยวน
ปอนด์สเตอร์ลิง
วอน
เหรียญออสเตรเลีย
เหรียญไต้หวัน
ดองเวียดนาม
ริงกิต
ดีแรห์ม
เหรียญฮ่องกง
ริยาล
รูปี
เหรียญนิวซีแลนด์
ตากาบังกลาเทศ
เหรียญสิงคโปร์
ปอนด์อียิปต์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2559
2558
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
39
29
17
12
19
92
14
16
30
22
12
10
3
3
1,678
1,738
3,103
3,338
3
6
1
1
37
38
- 16,770
14,026
5
8
2
3
3
9
2
2
1
6
7
3
1
27
3
1
1
1
23
16
1
4
7
1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.8307
36.0886
37.7577
39.4388
5.1498
5.5485
44.0356
53.5035
0.0297
0.0308
25.9362
26.2836
1.1095
1.0993
0.0016
0.0016
7.9896
8.4280
9.7567
9.8267
4.6217
4.6579
9.5528
9.5997
0.5259
0.5400
24.9530
24.7437
0.4535
0.4614
24.8010
25.5195
1.9763
4.6090
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จำ�นวนเงิน

2559
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
วันครบกำ�หนดตามสัญญา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน

32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

1,110 ถึง 1,168

วอนต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

34.7500

บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

133 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

34.6150 ถึง 35.8650

บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

15 ล้านยูโร

37.8400 ถึง 39.5700

บาทต่อยูโร

3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

0.7405

ปอนด์สเตอร์ลงิ ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

3 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ

1.2570

เหรียญนิวซีแลนด์ตอ่ เหรียญสหรัฐอเมริกา

1 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์

0.7010

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อเหรียญออสเตรเลีย
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปอนด์
สเตอร์ลงิ
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญ
นิวซีแลนด์

8 มีนาคม 2560 ถึง
12 ธันวาคม 2560
27 กันยายน 2560

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท
ยูโรต่อบาท
เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จำ�นวนเงิน

21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
21 ธันวาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560 ถึง
29 ธันวาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560
31 พฤษภาคม 2560

2558
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญา
วันครบกำ�หนดตามสัญญา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

484 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

34.0400 ถึง 36.6650

บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

4 มกราคม 2559 ถึง
23 กันยายน 2559
4 มกราคม 2559 ถึง
12 พฤษภาคม 2559
20 มิถนุ ายน 2559

ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

29 ล้านยูโร

1.0840 ถึง 1.1165

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อยูโร

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน

53 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

1,127 ถึง 1,130

วอนต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อริงกิต

44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

3.8780 ถึง 4.3640

ริงกิตต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญสิงคโปร์

5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

1.4295

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญไต้หวัน

55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

31.0500 ถึง 34.1300

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหยวน

50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

6.6700 ถึง 6.7120

เหรียญสิงคโปร์ตอ่ เหรียญ
สหรัฐอเมริกา
เหรียญไต้หวันต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
หยวนต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูเปีย

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

16,135

รูเปียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2559 ถึง
26 กันยายน 2559
19 สิงหาคม 2559 ถึง
26 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเปโซ

6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

48.6700

เปโซต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

19 สิงหาคม 2559

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูปี

12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

72.0200

รูปตี อ่ เหรียญสหรัฐอเมริกา

29 สิงหาคม 2559

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูเบิล

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

64.5000

รูเบิลต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

11 มกราคม 2559

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อดอง

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

24,200

ดองต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

16 มีนาคม 2559

เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

0.7271 ถึง 0.7537

เหรียญนิวซีแลนด์ตอ่ เหรียญสหรัฐอเมริกา

1 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์

0.6430 ถึง 0.6520

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญ
ออสเตรเลีย
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญ
นิวซีแลนด์

4 มกราคม 2559 ถึง
25 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559 ถึง
29 กรกฎาคม 2559

4 มกราคม 2559 ถึง
9 กันยายน 2559
26 สิงหาคม 2559

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ความเสีย่ งทางการเงิน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทางการเงินจากการเปลีย่ นแปลงของราคาไม้ทอ่ นของต้นกระดาษ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯและ
บริษัทย่อยคาดว่าราคาไม้ท่อนจะไม่ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญในอนาคตอันใกล้ ดังนัน้ จึงมิได้ทำ� สัญญาอนุพนั ธ์หรือสัญญาอืน่ ใดเพือ่
บริหารความเสีย่ งจากราคาไม้ทอ่ น บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้สอบทานและติดตามราคาไม้อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ พิจารณาความจ�ำเป็น
ของการใช้มาตรการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสม
33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
13,294

13,374

13,967

14,053

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
3)

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ าร
ค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้
อืน่ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

4)

เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ใน
ตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

5)

หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

6)

ตราสารอนุพนั ธ์แสดงมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง
เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ในการประมาณมูลคติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปจั จุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
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33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย คือ การจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินต้นทุน

2559
1.46:1

2558
1.67:1

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1.95:1
1.75:1

