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สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสทีท่ รงครองสิรริ าชสมบัตสิ บื ราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากมูลนิธิฯ และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน เปิดคลีนิก 21 สาขา ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร โดยดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรค รวมทั้ง
บริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่ดี

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการ
แพทย์ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านสังคมและชุมชน
กิจกรรมพี่สอนน้อง ตอน วิทยาศาสตร์แสนสนุก เป็นกิจกรรมที่จัด
ขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ผา่ นการทดลอง
ที่สนุกเพลิดเพลิน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย อาทิ การแข่งขันพับจรวด
กระดาษ ที่ต้องตั้งสมมุติฐานว่าพับอย่างไรที่สามารถไปได้ไกลกว่า
หรือการเป่าลูกโป่งด้วยน�้ำส้มสายชูและผงฟู เป็นต้น ซึ่งมีพี่ ๆ
ดั๊บเบิ้ล เอ มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 - 6 จ�ำนวนกว่า 200 คน รวม 6 โรงเรียนในอ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

สนับสนุนกิจกรรม “3 - 10 - 28 เดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติ
65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อน�ำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้
มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�ำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีส่วนราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ และพนักงานในกลุ่ม
บริษัทฯ ร่วมท�ำกิจกรรม

สนับสนุนส�ำนักช่างสิบหมู่ เชิดชูศลิ ปะและการช่างไทย โดยเยีย่ มชม
การท�ำงานของส�ำนักช่างสิบหมู่ เพื่อตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะ
และการช่างไทย พร้อมมอบสมุดและเครื่องเขียนสนับสนุนการ
ร่างแบบงานศิลปะ โดยมีคณ
ุ สมควร อุน่ ตระกูล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
ช่างสิบหมู่ และคณะร่วมต้อนรับ ณ ส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

“กระดาษสร้างจินตนาการ” เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องใน
โรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพี่ ๆ ดั๊บเบิ้ล เอ เล่า
นิทานเสริมสร้างคุณธรรม โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาจัดท� ำเป็น
ฉาก ตัวแสดงในนิทานให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งได้ร่วมท�ำการ์ดแสดง
ความรักมอบให้กบั คุณพ่อคุณแม่ เป็นการส่งเสริมจินตนาการ สร้าง
ความรักความผูกพันในครอบครัว และรูจ้ กั การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด “ โดยมีพี่พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา
ร่วมท�ำบุญในเดือนเกิดของตน ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ
น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพี่กับน้องได้ฝึกการใช้ทักษะการวางแผน สร้างความ
สามัคคี รวมไปถึงการกล้าแสดงออก สร้างความประทับใจและ
ความสุข นับเป็นโครงการที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นความส�ำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็น
อนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป
มอบรายได้จากการขายไม้ต้นกระดาษให้กับหมู่บ้านเมืองแฝก
อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ ซึ่ง
หมู่บ้านเมืองแฝก ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2557 ท�ำการปลูกต้น
กระดาษในพืน้ ทีว่ า่ งเปล่ากว่า 200,000 ต้น มีรายได้เข้าสูเ่ กษตรกร
และกองทุนหมู่บ้านรวมกว่า 700,000 บาท และรายได้ส่วนหนึ่ง
จะน�ำไปพัฒนาสร้างป้อมยามหมู่บ้านดูแลความสงบสุขและความ
ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป นับเป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
แห่ ง ชาติ ระดั บ 1 แก่ ศู น ย์ ท ดสอบวิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดตั้ง “Double A Logistics
Academy” ศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติการจริงด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนแบบบูรณาการทั้งระบบ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
และการค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนแห่งอาเซียน (Hub of CLMV)

สนับสนุนการแข่งขันสะพานกระดาษที่สามารถรับน�้ำหนักได้จริง
ในงาน “Paper Bridge Competition ลองของ ครั้งที่ 8” จัด
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจี น บุ รี เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะความรู ้ ความ
คิดสร้างสรรค์ และรู้จักท� ำงานเป็นทีม มี นักศึกษาจากหลาย
สถาบั น ทั่ ว ประเทศเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น 39 ที ม ที ม ชนะเลิ ศ คื อ
เฟอร์เฟ็คพอตัว 10 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยสะพานกระดาษรับน�ำ้ หนัก
ได้ถึง 170 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมสะพาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านสิง
่ แวดล้อม
กิจกรรม “Earth Hour 2017 รวมพลังปิดไฟ ลดโลกร้อน” ดั๊บเบิ้ล เอ
เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟลดโลกร้อนในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก
รวมทั้งส�ำนักงานและเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ และชุมชนโดยรอบก็จะร่วม
ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ม่จำ� เป็น เพือ่ ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน

ดั๊บเบิ้ล เอ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “UAV STARTUP 2017” ซึ่งจัด
โดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อเปิดโอกาสใน
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV
มุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน โดย ดั๊บเบิ้ล เอ ได้นำ� โดรน
ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่มาจัดแสดง ซึ่งโดรนดังกล่าวสามารถนับ
จ�ำนวนต้นกระดาษและความสูงของต้นกระดาษในแปลงปลูกได้
ถือเป็นนวัตกรรม UAV ใหม่ที่นำ� มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

“ท�ำบุญหนังสือ อิม่ บุญ อิม่ ใจ” ธรรมทานส่งเสริมการอ่าน เนือ่ งใน
วันมาฆบูชา 2560 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีพนักงาน
ดับ๊ เบิล้ เอ ร่วมท�ำบุญหนังสือ ถวายแด่วดั เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา เพือ่
ส่งต่อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ “อบรมนักสู้ภัย Fire Fighting” ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
ด้ า นอั ค คี ภั ย ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง การใช้ อุ ป กรณ์
ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์
เฝ้าระวังความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสิง่ แวดล้อม บริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการร่วมป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน ให้กับ
น้อง ๆ ในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี

มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็นต่อการรักษาผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลที่ได้รับ
ใบประกาศนี ย บั ต รเกี ย รติ คุ ณ รางวั ล สถานประกอบการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน ประจ� ำ ปี 2560 ระดั บ ประเทศ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (ระดับเพชร) จากส�ำนักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
8

รายงานประจ�ำปี 2560

ประกาศความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น
ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals
: SDGs) ร่วมกับองค์กรชั้นน�ำต่าง ๆ ใน
งานสัมมนาประจ�ำปีขององค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เป็นเอกชนไทยรายแรกที่ได้รับการ
รับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนานาชาติของ Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC) หรือองค์กรรับรอง
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนระดับโลก โดย Mr. Ben Gunneberg
CEO of PEFC International ร่วมแสดงความยินดีและกล่าว
ชื่นชมดั๊บเบิ้ล เอ ในฐานะผู้ริเริ่มการปลูกไม้นอกพื้นที่ป่า (Trees
outside forest :ToF) หรือ วนเกษตรรายย่อยบนพืน้ ทีว่ า่ งบนคันนา
เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศของตนเองเป็นรายแรก
ของโลก และยังเป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในความร่วมมือผลักดัน
ให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
และมาตรฐานใหม่สำ� หรับการปลูกไม้นอกพืน้ ทีป่ า่ ภายใต้การพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
Double A Better Tomorrow A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เพื่ อส่งเสริมให้
ลู ก หลานชาวนาหรื อ เยาวชนได้ มี โ อกาสทางการศึ ก ษาที่ดี สร้ า งสั ง คมการเรี ย นรู้ เกิ ด
่ ี โดยเชิญพี่ ๆ ทีป
่ ระสบความส�ำเร็จในอาชีพ
แรงบันดาลใจ อันเป็นจุดเริม
่ นาคตทีด
่ ต้นก้าวสูอ
ต่าง ๆ เปรียบเสมือนพี่ A มาร่วมกันเป็นครูชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทยหรือน้อง a
ได้รู้จักในอาชีพที่หลากหลาย ท�ำให้ค้นพบความฝันและเติมเต็มฝันของตน ได้แก่

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำเฉลิมพระเกียรติ
65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับอ�ำเภอศรีมหาโพธิ
และ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านทาม อ�ำเภอ
ศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โดยมี น ายสุ ริ ย ะ
อมรโรจน์ ว รวุ ฒิ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว และพันธุ์
กุ้ง 200,000 ตัว ณ ท่าน�้ำวัดอรัญไพรศรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ ลงสูแ่ ม่นำ�้
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแม่น�้ำสายหลักในการด�ำรงชีวิต
และเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ต่อไป
รั บ ประกาศนี ย บั ต รจากโครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support
Scheme : LESS โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ
ลดโลกร้อน” ในฐานะที่ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผู้ประกอบการ
ตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมประหยัด
พลั ง งานและลดก๊ า ซเรื อ นกระจกด้ ว ยการเปลี่ ย น
หลอดไฟแบบ Flood light เป็นหลอด LED ทั้งองค์กร

กิจกรรม A to a ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ ตอน “พาน้อง
เล่นให้เป็นกีฬา” น�ำนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
อาทิ คุณปลื้มจิตร์ ถินขาว คุณพรพรรณ เกิดปราชญ์
และคุณกฤษฎา สมคะเน มาเป็นพี่ A สร้างแรงบันดาลใจ
แบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์และสอนทักษะเทคนิคการ
เป็นนักกีฬาจนก้าวสู่ทีมชาติไทยแก่น้อง a นักเรียนจาก
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีและโรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง
จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ดับ๊ เบิล้ เอ ร่วมมอบอุปกรณ์กฬี าและอุปกรณ์
การเรียน พร้อมด้วย คุณสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนปราจีน
กัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

“ดั๊บเบิ้ล เอ อาสา ปลูกป่าชายเลน เพิ่มออกซิเจนให้โลก”
พาพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกต้นโกงกาง จ�ำนวน 100 ต้น
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับธรรมชาติ ช่วยรักษาหน้าดินและความ
สมดุลของระบบนิเวศ ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “3 ขวดเปล่า แลก
1 ต้น” ชวนพนักงานน�ำขวดเปล่าที่ไม่ใช้แล้วน�ำมาแลกต้นไม้
ซึ่ ง สามารถลดปริ ม าณขยะขวดพลาสติก และขวดแก้ว ได้ ก ว่ า
800 ขวด และจะน�ำไปรีไซเคิลเป็นถุงขยะต่อไป
10 รายงานประจ�ำปี 2560
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ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

กิจกรรมการตลาด

กิจกรรม A to a พาน้องเปิดโลกอาชีพมาแรงแห่งยุคดิจิตอล
“ช่างภาพออนไลน์” โดยมีคุณวิทูร บุญชู และคุณนภสินธุ์
ฉันทวงศ์วิริยะ ช่างภาพอิสระและแอดมินของ Shutterstock
Thailand Contributors มาเป็นพี่ A (ใหญ่) แนะน�ำอาชีพ
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ a (เล็ก) นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นวั ด ใหม่ ก รงทองและโรงเรี ย น
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รวม 60 คนที่สนใจการถ่ายภาพ
ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้กล้อง จัดองค์ประกอบของ
ภาพและเวิร์คช็อปการถ่ายภาพด้วยแสงไฟต่าง ๆ รวมทั้งรู้จัก
ต่อยอดสร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์ เป็นอาชีพทีน่ า่ สนใจใน
ยุคดิจิตอลนี้ ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี

Double A
New Look
(รีมใหม่)

Double A ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ภายใต้แนวคิด Fly to the Future
เพื่อสะท้อนจุดยืนของกระดาษถ่ายเอกสาร
คุณภาพที่ยังคงช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพ
การท� ำ งานในยุ ค ดิ จิ ต อลให้ จั บ ต้ อ งได้
นอกจากนี้ ยั ง หมายถึ ง การขยายสู ่ สิ น ค้ า
เครื่ อ งใช้ ส� ำ นั ก งานคุ ณ ภาพเพื่ อ
ให้ชีวิตและการท�ำงานของ
ลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ จิ น ตนาการ “Double A
Dream Chaser” ให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และรักการอ่าน ในรูปแบบกิจกรรมที่สนุก
เพลิดเพลิน ได้แก่ การเล่านิทานหุ่นมือสอดแทรก
คุณธรรม วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
รวมทั้งเลือกหาหนังสือความรู้และนิทานที่น้อง ๆ
ชื่นชอบ นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
ก้าวสู่อนาคตที่ดี
12 รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) 13

กิจกรรมการตลาด

กิจกรรมการตลาด

Double A

Fastprint

ดั๊ บ เบิ้ ล เอ เปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ การพริ น ต์ รู ป แบบใหม่ Double A
Fastprint งานดี พรินต์ไว สั่งเองได้ทุกเวลา ตอบโจทย์ชีวิตการท�ำงาน
ยุคใหม่โดยเฉพาะฟรีแลนซ์ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และทุกคนที่ต้อง
พรินต์งานนอกบ้าน ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ลูกค้าสั่งพิมพ์ได้จากแอพลิชัน
Double A Fastprint บนสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยราคา
เบา ๆ พรินต์สี หน้าละ 5 บาท พรินต์ขาวด�ำหน้าละ 1 บาทซึ่งปัจจุบัน
มีกว่า 280 สาขาและตัง้ เป้าขยายจุดติดตัง้ อย่างต่อเนือ่ งทัว่ ประเทศไทย

Double A x OKGO

Double A
QR Lucky

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดเเคมเปญ Double A QR Lucky! เพื่อ
ขอบคุณลูกค้าที่ใช้สินค้าเราอย่างต่อเนื่อง โดยให้ลูกค้าสแกน
รหัส QR ข้างกล่องดั๊บเบิ้ล เอ ผ่านแอพลิเคชัน Double A
QR Lucky เพื่อร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อย่างทริปฮ่องกง iPhone
7 และทองค�ำ รวมทั้งหมด 20 รางวัล
นอกจากนี้ยังมีรางวัลย่อยแจกทุกสัปดาห์ผ่านเเฟนเพจ
เฟสบุ๊ก Double A Club อีกกว่า 100 รางวัล มูลค่ารวม
มากกว่า 6 แสนบาท
14 รายงานประจ�ำปี 2560

ดั๊ บ เบิ้ ล เอ สร้ า งปรากฏการณ์ สุ ด เจ๋ ง ใน
MV วง OK GO ตอกย�้ำกระดาษคุณภาพที่
ผู้ใช้ท่ว
ั โลกไว้วางใจ
ดั๊บเบิ้ล เอ เห็นถึงความเป็นสากลของดนตรีและ
ความคิดสร้างสรรค์ของวง OK GO ที่เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายรุ่นใหม่ ๆ สื่อสารภาพลักษณ์ ที่เฟรชขึ้น
สนุกขึ้น แต่ยังคงหนักแน่นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่
ทุกคนไว้วางใจ

มิ ว สิ ค วิ ดี โ อเพลง Obsession ด้ ว ยเทคนิ ค Paper
Mapping ครั้งแรกของโลก โชว์ความเรียบลื่นและคุณสมบัติ
เด่นของกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่พรินต์ออกมาโดยไร้อุปสรรค
ใด ๆ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินน�ำมาสร้างสรรค์ฉาก
ที่น่าตื่นตาตื่นใจในมิวสิควิดีโอชุดนี้ โดยวง OK GO และ
ทีมงานได้ใช้เวลาหลายปีในการคิดค้น ทดลองและพัฒนา
เทคนิคการท�ำ Paper Mapping ด้วยเอกลักษณ์และวิธี
การใหม่ ๆ ในทุกวิธีที่จะเป็นไปได้ จนมาลงตัวที่การพัฒนา
โปรแกรมในการสั่งพิมพ์กระดาษผ่านพรินเตอร์พร้อม ๆ กัน
จ�ำนวนมาก และทัง้ หมดนีจ้ ะต้องถูกถ่ายท�ำออกมาในลักษณะ
การถ่ายรวดเดียว (One-Time Shoot) โดยองค์ประกอบ
ทุกอย่างทั้งจังหวะดนตรี การไหลลื่นของกระดาษ ต�ำแหน่ง
และการเคลื่อนไหวของศิลปินจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบ
ถูกต้องแม่นย�ำชนิดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากต�ำแหน่ง
กล้องไม่ได้เลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียว นับเป็นความท้าทาย
ของทีมงานที่จะต้องสามารถสั่งพิมพ์กระดาษออกมาได้อย่าง
รวดเร็ว ลื่นไหลต่อเนื่องพร้อมกั นทุ ก เครื่ อ งโดยไม่ สะดุ ด
แม้แต่จุดเดียวตลอดการถ่ายท�ำ 5 วันต่อเนื่อง ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ
ก็ได้พิสูจน์คุณภาพความ “เรียบลื่น ไม่ติดเครื่อง” ที่เหนือ
กว่าให้เห็นได้อย่างชัดเจน เป็นแรงผลักดันร่วมกันที่สร้าง
ปรากฏการณ์ “ความลื่นไหลระดับโลก” ให้ทุกคนได้ชมกัน
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สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
พิมพ์เขียน โดยบริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่ครบวงจร ช่วยเพิ่มความได้เปรียบ
ในด้านต้นทุนให้แก่บริษัท อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ” ให้แสดงถึงกระดาษที่มีคุณภาพสูง
และครองใจผู้บริโภคมาตลอด
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับ
ประเทศ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560 และเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ได้รับการ
รับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนานาชาติของ Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) พร้อมได้รับความชื่นชมใน
ฐานะเป็นผู้ริเริ่มวนเกษตรรายย่อยบนพื้นที่ว่างบนคันนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศของตนเองเป็นรายแรกของโลก
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไปยังประเทศที่ได้เปรียบในการแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษีน�ำเข้า หรือความแข็งแกร่งของแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นไปถึงการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกในช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายที่เป็นช่องทางกลยุทธ์ เพื่อให้สมาชิกในช่องทางนั้น ๆ สามารถน�ำสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ และเครื่องใช้ส�ำนักงาน) ให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้เริ่มแผนการขยายแบรนด์ Double A ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ในส�ำนักงานที่มีคุณภาพดี
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในระดับบน ผ่านช่องทางการขายสินค้าปัจจุบันของบริษัท
ด้านการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและจัดแผนการส่งเสริมการขาย บริษทั ฯยังคงเน้นไปในเรือ่ งการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า เพือ่
กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�ำ้ และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
ทางด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าพลังงาน และโสหุ้ยการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งบริหารการ
จัดส่งเพือ่ ลดต้นทุนการจัดเก็บและโยกย้ายสินค้าทีไ่ ม่จำ� เป็นลง นอกจากนีย้ งั ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการควบคุมงบประมาณ
และค่าใช้จ่าย ลดความซ�ำ้ ซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้
รายชื่อกรรมการ		

ต�ำแหน่ง

1) นายกิตติ

ด�ำเนินชาญวนิชย์

ประธานผู้ก่อตั้ง

2) ดร.สมชัย

ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

			

และประธานกรรมการตรวจสอบ

3) นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4) พลเอกเชษฐา

ฐานะจาโร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5) ดร.วีรพงษ์

รามางกูร

กรรมการ

6) นายประชา

จารุตระกูลชัย

กรรมการ

7) นางพิ ศมัย

ศุภนันตฤกษ์

กรรมการ

8) นายเสรี

จินตนเสรี

กรรมการ

9) นายโยธิน

ด�ำเนินชาญวนิชย์

กรรมการ

10) นายชาญวิทย์

จารุสมบัติ

กรรมการ

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

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ
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สรุปข้อมูลทางการเงิน

ล้านบาท

44,000
43,000

สินทรัพย์รวม
43,109

42,692

42,000
41,000
39,743

40,000
39,000
38,000
2558
ล้านบาท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)
2558

2559

2560

23,370
24,979
3,431
2,496
-970

25,846
26,335
4,994
1,333
-2,090

24,870
25,750
4,642
2,574
-880

งบก�ำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

43,109
26,967
16,142

42,692
25,340
17,352

39,743
24,198
15,545

อัตราส่วนก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

-3.88%
-2.20%
-5.84%
1.67
0.82

-7.94%
-4.87%
-12.48%
1.46
3.68

-3.42%
-2.14%
-5.35%
1.56
2.49

อัตราส่วนทางการเงิน
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27,500
27,000
26,500
26,000
25,500
25,000
24,500
24,000
23,500
23,000
22,500

26,967

2560

ปี

หนี้สินรวม

25,340
24,198

2558
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
-500.00
-1,000.00
-1,500.00
-2,000.00
-2,500.00

2559

ล้านบาท

2559

2560

ปี

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

2558

2559

2560

ปี

-880

-970
-2,090
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1. นโยบายการประกอบธุรกิจ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระดาษและเยือ่ กระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเพิม่ ทุน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,029.86 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,053.69 ล้านบาท
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จ�ำนวน 507,700 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน
529,638 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 545,767 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตรวมในปี 2558
จ�ำนวน 765,445 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 828,347 ตันต่อปี
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ ในส่วนของ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจหลัก
เช่น ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายหินปูนสังเคราะห์ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปูนขาว และธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมีคลอรีนไดออกไซด์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิม่ เติม เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ
รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กันยายน ปี 2557

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ

กันยายน ปี 2558

กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกระดาษทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยมีแผนที่จะขยายขนาดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและส่งผลให้ต้นทุนใน
การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตระหนัก
ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ”
ให้แสดงถึงกระดาษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง รวมถึง พยายามสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าในตลาดระดับบน (Hi-End Segment) นอกจากนี้ กลุม่
บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหนือกว่าผูป้ ระกอบการรายอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนดแนวทางให้
ภายในกลุม่ บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ เพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยได้ขยายการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักเป็นส�ำคัญ เช่น ธุรกิจผลิตหินปูน
สังเคราะห์ ธุรกิจการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษ เป็นต้น รวมทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของชุมชนโดยรอบ ซึง่ จะช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้ใน
อนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ธันวาคม ปี 2557

พฤษภาคม ปี 2559

พฤษภาคม ปี 2559

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

มีนาคม ปี 2557

20 รายงานประจ�ำปี 2560

AAH ได้ลงทุนใน DA International Capital Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“DASG”) ซึ่งจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ DASG ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้น 99.99% ใน Advance Thabaung Mill Company Limited ซึ่ง
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ณ ประเทศเมียนมาร์ เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยจัดให้มที นุ จดทะเบียนในเบือ้ งต้น
150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การผลิตและจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษและจัดหา
วัตถุดิบส�ำหรับโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ธันวาคม ปี 2559

ธันวาคม ปี 2559

AAH ได้ลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ
เดินทะเล ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5.75 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ A-Maritime ได้เข้าถือ
หุน้ ร้อยละ 100 ใน Alizay 1 Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และ NPS Mosa Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
Tofte 1 Shipping Company Limited ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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�ำรายการเป็นไปตามมติอนุมตั ขิ องทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
และได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 อนึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 21 บาทต่อหุ้น เป็นราคาและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลและ
สถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายได้ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจ�ำนวน 695 ล้านบาท มีการกลับรายการผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน
192 ล้านบาทและกลับรายการผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษทั ร่วมจ�ำนวน 33
ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจ�ำนวน 2,100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
Eastsun ได้เข้าลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ
100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนด์อียิปต์
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ Income Growth Securities Limited ถือหุน้ จ�ำนวน 23,633,000
หุ้น และ Asian Tech L.L.C. ถือหุ้นจ�ำนวน 23,400,000หุ้น ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่รวมเป็นจ�ำนวน
47,033,000 หุ้น ให้แก่ Always Rich Holdings Limited (“ARH”) จากนั้น ARH ได้โอนหุ้นจ�ำนวน
47,033,000 หุ้นดังกล่าวให้แก่ Double A Holdings Limited (“DAH”) ส่งผลให้ DAH ถือหุ้นของบริษัทฯ
รวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 349,147,804 หุน้ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนที่เคยถืออยู่เดิม คือ 302,114,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมด
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
มีมติพเิ ศษอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 104 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 10.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้
บริษัทย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว
DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ด�ำเนินการลดทุนของตนทั้งหมดที่ถือโดย Metro Profit International
Limited จ�ำนวน 35 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 1,472 ล้านบาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม และบริษัทฯ ได้มี
การแปลงลูกหนีก้ ารค้าเป็นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ Alizay จ�ำนวน 76 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 2,793
ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay โดยตรงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้น Biomasse Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่งเคยชนะการ
ประมูลสัญญาขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรั่งเศส จากผู้ถือหุ้นเดิมด้วยมูลค่าจ่ายซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร
(เทียบเท่าประมาณ 38 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้านยูโร (เทียบเท่า
ประมาณ 27 ล้านบาท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 11 ล้านบาท)
Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 100
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดยเริ่มด�ำเนินธุรกิจมา
ตัง้ แต่ปี 2539 ท�ำให้บริษทั ฯ มีประสบการณ์อนั ยาวนานในอุตสาหกรรมดังกล่าว และได้รบั ความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าในวงกว้าง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“Double A” โดยบริษัทฯ กระจายสินค้าส่วนใหญ่ผ่านทางผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งมีการเข้าท�ำสัญญาว่าจ้างบริษัทจากภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าในแต่ละภาคพื้นทวีปให้เข้ามาเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีการกระจายสินค้าบางส่วนผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในประเทศที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A
Copy Center และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาธุรกิจของบริษัทฯ ได้
เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และบริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและขยายโครงการใหม่เพิม่ เติม เพือ่ รองรับสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ขึ้นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รักษาระดับความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 24 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท โดยแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่อง
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ

1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APM3”)
APM3 เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัดเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2549 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
พิมพ์เขียนคุณภาพ Double A โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
3,500 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.42 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ APM3 เป็นกิจการที่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับรายงานการศึกษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั้งได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
และได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อย โดยได้เริ่มด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2556
APM3 ประกอบด้วยโครงการตัดกระดาษม้วนใหญ่ให้เป็นกระดาษรีมเล็ก และโครงการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ขนาดก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 220,000 ตันต่อปี เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย สามารถผลิตกระดาษพิมพ์เขียนได้
โดยใช้สารเคมีทดแทนเยื่อใยสั้นได้ทั้งหมด ไม่กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กระดาษของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนลดลงและท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

3) DA Alizay SAS (“Alizay”)
Alizay เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและ
กระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 75,737,012 ยูโร ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 75,737,012
ยูโร โดยมีบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2556 Alizay ได้ซื้อกิจการโรงกระดาษขนาด 300,000 ตันต่อปี ในเขตเมืองอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส จากรัฐบาล
ฝรั่งเศส หลังจากโรงงานแห่งนี้ปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2555 จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ รองรับการจ�ำหน่าย
กระดาษในกลุ่มยุโรป รวมถึงประเทศในกลุ่มอัฟริกา ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ตามแผนการขยายตลาดของบริษัทฯ ให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วโลก โดย Alizay ใช้เวลาเพียง 4 เดือน หลังซื้อกิจการ (พฤษภาคม 2556) ในการผลิตกระดาษได้ส�ำเร็จ ท�ำให้ในปัจจุบันกลุ่ม
บริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิตกระดาษรวมถึง 1.04 ล้านตันต่อปี และเพิม่ ขีดความสามารถในการขนส่ง ทัง้ ด้านเวลาและต้นทุน ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่สนับสนุนให้ตราสินค้าแข็งแกร่งขึ้นในตลาดโลก
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 Alizay ได้เข้าซื้อโรงผลิตเยื่อกระดาษและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการผลิต
แบบครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งนี้จะใช้วัสดุจากไม้สับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ฝรั่งเศส ท�ำให้มีข้อได้เปรียบจากต้นทุนค่าพลังงานที่ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบต้นทุนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความส�ำเร็จก้าวส�ำคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ และขยายตลาดในภูมิภาคนี้
4) APC Middle East FZE (“APC ME”)
APC ME เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจตัดแปรรูปกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงกระดาษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศส จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดาษ ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่าการลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์มคี วามเหมาะสมทัง้ ในด้านต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทีใ่ ช้เป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังคูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรนและผลประโยชน์ทาง
ภาษีที่ได้รับ บริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษ โดยให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun จากบริษัทเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ME ที่ตั้งอยู่ในเขต Free zone และได้รับยกเว้นภาษีในการน�ำเข้าและส่งออก โดยหลังจาก AAH เข้า
ซื้อหุ้น Eastsun แล้ว จะมีการทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun เพื่อน�ำไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็นจ�ำนวน 176 ล้านบาทเพื่อด�ำเนินการตาม
แผนงานโครงการต่อไป โดย APC ME สามารถเริ่มด�ำเนินการได้เดือนพฤษภาคม ปี 2557
5) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงานตัด เตรียม และบรรจุกระดาษ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ซึ่งรับม้วนกระดาษมาจาก
โรงผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 APC EG มี
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ทาง APC EG ได้ท�ำการซื้อคลังสินค้าส�ำหรับติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 4,150 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เมือง
Alexandria ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญของประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้าใน
ประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เพื่อด�ำเนินการ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,750 ล้านตากา ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว
ทั้งสิ้น 157.90 ล้านตากา โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ปัจจุบัน QPM ได้รับ
ความเห็นจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ให้มมี ติปรับเปลีย่ นขนาดการลงทุนโดยปรับเปลีย่ นจากการผลิตกระดาษมาเป็นการ
ตัดกระดาษ โดยรับจ้างและ/หรือ น�ำเข้าม้วนกระดาษมาตัดเป็นกระดาษตามขนาดต่าง ๆ เพือ่ ขาย โดยปรับลดขนาดการลงทุนจากงบประมาณ
47 ล้านเหรียญสหรัฐ มาเป็นงบประมาณการลงทุนประมาณ 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และ QPM ได้เริม่ ด�ำเนินงานแล้วในช่วงพฤษภาคม 2556
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กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี

1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
HTSM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2537 เพื่อด�ำเนินการวิจัย พัฒนา ผลิต และ
จ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 HTSM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยมี
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
HTSM เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“SMT”)
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.00 ปัจจุบัน HTSM มี
โรงงานผลิต PCC จ�ำนวน 1 โรง และได้มกี ารขยายโรงงานผลิต เมือ่ เดือนสิงหาคม 2554 เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิต ท�ำให้ขนาดก�ำลังการผลิตเพิม่
จากเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็น 71,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน โดย PCC ที่ได้จากกระบวนการผลิตของ HTSM จะถูกน�ำไปใช้ทดแทนเยื่อใยสั้น
และเยือ่ ใยยาวในกระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุม่ บริษทั ฯ และจะช่วยลดปริมาณการน�ำเข้าเยือ่ ใยยาวจากต่างประเทศ และกลุม่
บริษทั ฯ จะเผชิญความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเยือ่ ใยยาว และอัตราแลกเปลีย่ นในระดับทีต่ ำ�่ ลง รวมทัง้ สามารถช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย
ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย
2) บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”)
LQP2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
ปูนขาวและน�้ำยาขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 LQP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 322 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 322
ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 62.11 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.89
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปัจจุบัน LQP2 อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาว ขนาดก�ำลังการผลิต 160.00 ตันต่อวัน โดยคิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนประมาณ 482.00 ล้านบาท ซึง่ ปูนขาวทีผ่ ลิตได้จากโรงงานดังกล่าวจะถูกน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ หมด
และจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดปริมาณการสัง่ ซือ้ ปูนขาวจากผูผ้ ลิต และ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจากภายนอก ซึง่ จะสามารถควบคุมระดับต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น LQP2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน LQP2 สามารถเริ่มด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558
3) บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”)
CLO2 เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพือ่ ด�ำเนินการในการผลิตและจ�ำหน่าย
คลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฟอกเยื่อ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CLO2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 104 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ AAH เป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.23 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ปัจจุบัน CLO2 อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ขนาดก�ำลังการผลิต 30.00 ตันต่อวัน ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 256.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพิงผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายสารเคมีดังกล่าวจากภายนอก
เช่นเดียวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนขาวของ LQP2
ส่วนความคืบหน้าของโครงการนั้น CLO2 ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่น
ขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2557
4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APulpM3”)
APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อด�ำเนินการผลิตเยื่อกระดาษ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 APulpM3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,132,500,000 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 841,055,000
บาท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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เนื่องจากโครงการโรงกระดาษ 3 หรือ APM3 ได้เริ่มเดินเครื่องที่ก�ำลังการผลิต 220,000 ตัน และกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อ
โรงกระดาษอลิเซ่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่มีก�ำลังการผลิต 300,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณเยื่อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องยกเลิกการ
ขายเยื่อแห้งให้แก่ลูกค้าภายนอก รวมถึงยังต้องน�ำเข้าเยื่อจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตเป็นกระดาษ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการโรงเยื่อ 3 เพื่อ
เพิ่มก�ำลังการผลิตเยื่อกระดาษ ที่ก�ำลังการผลิต 472,500 ตันต่อปี (หรือ 1,500 ตันต่อวัน) โดยมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 6,263 ล้านบาท
โดยความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วนการพัฒนาโครงการอยู่ที่ร้อยละ 90
5) บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”)
DAO2 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เพื่อการผลิตก๊าชออกซิเจนส่งให้กับ
โรงเยื่อที่ 1 และโรงเยื่อที่ 2 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DAO2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 47.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
47.2 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงให้โรงเยื่อกระดาษสามารถผลิตเยื่อกระดาษได้มากขึ้น ก�ำลังการผลิตก๊าซออกซิเจนจึงไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้อง
สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายนอก ที่มีราคาสูงกว่าที่ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงผลิตก๊าซออกซิเจน และเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีก�ำลังการผลิตสูงสุด 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 8.9
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการนั้น ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและได้ยื่นขอ
อนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2559
กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวข้อง

1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตน�้ำอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วยโรงผลิตน�้ำอุตสาหกรรมก�ำลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ
อ่างเก็บน�้ำขนาด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DA NS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 501,616,060 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้ว
ทั้งสิ้น 501,616,060 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
DA NS มีความสามารถบริการจัดหาน�ำ้ ดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลกู ค้าหลัก คือ กลุม่ บริษทั ฯ และลูกค้าอุตสาหกรรม
อื่นในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม จากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ท�ำให้ DA NS มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวท�ำให้
ไม่สามารถถือครองที่ดินเกินกว่า 10 ไร่ ได้ จึงต้องได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อขออนุญาตถือครองที่ดินจาก BOI ซึ่งปัจจุบัน DA NS ได้รับ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
2) บริษัท คันนา จ�ำกัด (“KN”)
KN เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยการเช่าคันนาจาก
เกษตรกร เพือ่ ด�ำเนินการปลูกต้นกระดาษ เมือ่ ครบอายุ 3 ปี ต้นกระดาษจะเติบโตเต็มทีแ่ ละพร้อมส�ำหรับการตัดฟัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 KN มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 530 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 530 ล้านบาท โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกระดาษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาด โดยจะจ�ำหน่ายส่วน
โคนไม้ให้แก่บริษทั ฯ เพือ่ น�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิตกระดาษ และจะจ�ำหน่ายส่วนปลายไม้หรือไม้ทไี่ ม่ได้ขนาดให้แก่กลุม่ ธุรกิจพลังงาน
ของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวมวลอืน่ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทัง้ นี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นกระดาษดังกล่าว นอกจาก
จะเป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 AAH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
ปัจจุบนั AAH ถือหุน้ ทางตรงอยูใ่ นบริษทั อืน่ เป็นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 11 บริษทั ซึง่ บริษทั เหล่านีม้ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถช่วยสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบนั AAH อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ เตรียมความพร้อมในการหาจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
และยังคงมองหาโอกาสทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในโครงการหรือบริษทั อืน่ ทีส่ ามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ อีกในอนาคต เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 เพื่อเข้าถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่ง
เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
จากความต้องการทีจ่ ะจัดตัง้ โรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ กระจายสินค้าไปยังบริเวณ
ใกล้เคียงและผลประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษหรือ APC ME โดยผ่าน Eastsun โดย
ให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun จากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทในการลงทุน และให้ Eastsun เป็น
Holding Company ของบริษัทในต่างประเทศที่ท�ำธุรกิจแปรรูปกระดาษ เพื่อประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนต่อไปในอนาคต
5) Metro Profit International Limited (“Metro”)
Metro เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เพื่อเข้าถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Metro มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
เดิม Metro เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Alizay ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ในเดือนธันวาคม ปี 2559
Alizay ได้ด�ำเนินการลดทุนทั้งหมดที่ถือโดย Metro เพื่อลดขาดทุนสะสม Metro จึงไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay อีกต่อไป
6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”)
DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อลงทุนในบริษัท
ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาร์ส�ำหรับเข้าด�ำเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยื่อและกระดาษกับกระทรวง
อุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DASG มีทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
1 ดอลลาร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด และ DASG เป็นผู้ถือหุ้นทาง
ทะเบียนใน PTCB จ�ำนวนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
7) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
A-Maritime เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นบริษทั ผูล้ งทุนในกลุม่ ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 A-Maritime
มีทุนจดทะเบียน 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมด การจดทะเบียนบริษทั เรือทีป่ ระเทศฮ่องกงเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับ และได้คา่ เช่า
สูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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8) NPS Mosa Shipping Company Limited
NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPS Mosa
Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
9) Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น
5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
10) Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Woodchip Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
11) NPS Mosa Shipping S.A
NPS Mosa Shipping S.A เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ประเภท
ธุรกิจ Bulk Carrier และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPS Mosa
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
12) 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 มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
13) 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 2560 Tofte 1
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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14) Biomasse Energie d’ Alizay (BEA)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 DA Alizay SAS ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้น Biomasse Energie d’ Alizay ซึ่งเคยชนะการประมูลสัญญาขายไฟฟ้า
จากรัฐบาลฝรั่งเศส จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่าจ่ายซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 38 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิมโดยตรงจ�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�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝรั่งเศส
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BEA มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 200,000 ยูโร โดยมี DA Alizay SAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

28 รายงานประจ�ำปี 2560

กลุ่มธุรกิจบริษัทร่วม

1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)
NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหัน
ไอน�้ำ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
รวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้านบาท ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของNPS มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 7 (“PP7”) และโรงไฟฟ้า 8 (“PP8”) ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์
คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดย
โรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ส�ำหรับลูกค้าหลักของ NPS คือ กฟผ. บริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้ง
อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดย NPS ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�ำนวน
2 ฉบับ โดยมีก�ำลังการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี และจะสิ้นสุดอายุ
สัญญาในปี 2567 ส�ำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทฯ นั้น มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีอายุสัญญา 5
ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 5 ปี หากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประเภท
กิจการใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าและกิจการระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
จาก BECO ท�ำให้ NPS สามารถเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม
ดังกล่าวได้โดยตรง ส�ำหรับไอน�้ำที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ภายในกิจการ และส่วนที่เหลือทาง
NPS ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ มีอายุสัญญา 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2540 และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ส�ำหรับถ่านหินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน กลุ่ม NPS ได้จัดหาถ่านหินจาก
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในประเทศเป็นหลัก โดยสามารถเลือกซือ้ ถ่านหินได้ตามปริมาณทีต่ อ้ งการเป็นคราว ๆ ไป ตาม
ราคาตลาด ซึง่ จะซือ้ ในปริมาณคราวละ 20,000 - 40,000 ตัน โดยใช้รถบรรทุกของ NPS และคูค่ า้ ในการขน
ถ่านหิน อย่างไรก็ตาม กลุม่ NPS อาจพิจารณาเข้าท�ำสัญญาจัดซือ้ ถ่านหินระยะยาวกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายถ่านหิน
ได้หากมีราคาทีเ่ หมาะสม ในส่วนของเชือ้ เพลิงชีวมวลนัน้ กลุม่ NPS ด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน
และจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลจากกลุม่ เกษตรกรหรือผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงชีวมวลในประเทศโดย ซึง่ บริหารจัดการโดย
ฝ่ายจัดซื้อชีวมวลกลาง (Biomass Fuel Sourcing)
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2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด (“NPP2”)
NPP2 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP2 มีทนุ จดทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 370.00 ล้านบาท เป็นทุนทีช่ ำ� ระแล้วเต็มทัง้ จ�ำนวน ซึง่ NPS เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 มีจ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 2
(“PP2”) มีที่ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น
ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสญ
ั ญา 21 ปี และสัญญาจะสิน้ สุดในปี 2563 ซึง่ พลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยูท่ ี่ 8 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้า
ส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

NPP5A ได้วางแผนการด�ำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที่ 1 เป็นหน่วยการผลิตไอน�้ำ คือในส่วนของ
หม้อไอน�ำ้ ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ 300 ตันต่อชัว่ โมง โดยได้เริม่ ด�ำเนินการผลิตตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และได้จำ� หน่ายไอน�ำ้ แรงดันสูง
ให้แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภายใต้สัญญาซื้อขายไอน�้ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของ NPS และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง
ดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�ำลังการผลิตติดตั้ง นอกจากนี้ NPP5A ยังขายไอน�้ำแรงดันปานกลางและแรงดันต�่ำให้กับบริษัทฯ และ
ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 เป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ขนาด 98
เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เริ่มด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได้ถูกจ�ำหน่ายไปให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 โดยมีพลังงาน
ไฟฟ้าตามสัญญารวมอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์

3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด (“NPP3”)
NPP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,640.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP3 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 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 ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง
ดังกล่าวจะถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. เป็นหลักภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว มีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2567 โดย
มีพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาอยู่ที่ 41.00 เมกะวัตต์ กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีอายุ
สัญญา 1 ปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยสัญญาจะมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
นอกจากนี้ NPP3 ยังมีโรงกรองน�้ำส�ำหรับผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 25,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ทั้งนี้ NPP3 ได้ปรับปรุงระบบกรองน�้ำ ท�ำให้ก�ำลังการผลิตติดตั้งลดลงเป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถลดต้นทุนได้
มากขึ้น ทั้งนี้ น�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จะถูกน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ NPP3 ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่าย
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (“FG”)
FG เดิมชื่อบริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด (“NPS PP9”) เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2555 เพื่อรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ จาก BECO ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 FG มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,427.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 2,303.50 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน FG ได้รับโอนโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจาก BECO เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ
ทั้งสิ้น 55 ไร่ และจะใช้เทคโนโลยี Circulating Fluidized Bed Boiler (“CFB”) ในการผลิตและมีชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอน�้ำ
ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าใน
สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้เริ่มด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2560

4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด (“NPP5”)
NPP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,520.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2
โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 5 (“PP5”) และโรงไฟฟ้า 6 (“PP6”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่
26 มิถุนายน 2552 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5 นั้น มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง
37.15 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ในขณะที่ PP6 มีขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งดังกล่าว
จะถูกจ�ำหน่ายไปให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2571 โดยมีพลังงานไฟฟ้า
ตามสัญญารวมอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอายุสัญญา 19
ปี นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2571 นอกจากนี้ NPP5 ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อ
จ�ำหน่ายไอน�้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด (“NPP5A”)
NPP5A เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้ำโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP5A มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,778.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP5A มี
จ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 5A (“PP5A”) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของ PP5A นั้น
มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับและเปลือกไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
30 รายงานประจ�ำปี 2560

7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)
NPP11 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 950.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของ NPP11 คือ
โรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยมีที่ตั้งของ
โรงไฟฟ้าอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิง
หลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 25 ปี และสัญญา
จะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ NPP11 ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ เพื่อ
จ�ำหน่ายไอน�้ำที่ได้จากระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,515.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 378.75 ล้านบาท ซึ่ง
NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีแผนที่จะด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการ
ผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีหม้อไอน�้ำชนิด
น�ำสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) และใช้น�้ำมันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ทั้งนี้ NPP12 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตก่อสร้าง อยู่ระหว่างรับโอนจาก DANS ซึ่งเดิม
คือ บริษัท ไทยเพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจไฟฟ้า แต่ต่อมาได้เปลี่ยนไปท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่อการ
อุตสาหกรรมแทน ปัจจุบนั NPP12 อยูร่ ะหว่างรอแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนของโครงการโรงผลิตเยือ่ กระดาษที่ 3 ของ ApulpM3 เนือ่ งจาก
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ NPP12 เป็นน�้ำมันยางด�ำ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ

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

31

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด (“IPP IP2)
IPP IP2 เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ทีไ่ ด้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม และรองรับโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ ที่รับโอนมา
จาก NPS IPP ตามแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่ม NPS โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 IPP IP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,380.00 ล้าน
บาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,310.44 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โครงการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยีไอน�ำ้ แบบ CFB และมีชดุ ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกังหันไอน�ำ้ โดยใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลัก และคาดว่าจะ
ใช้เงินลงทุนส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ประมาณ 25,000.00 ล้านบาท ซึ่งจะจัดหาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนภายใน
กลุ่ม NPS และนักลงทุนใหม่จากภายนอก
ทาง IPP IP2 ได้จัดด�ำเนินการแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact
Assessment: EHIA) ตาม คชก. ก�ำหนด และได้ยื่นรายงาน EHIA ฉบับแก้ไขต่อ สผ. แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาที่ประชุม
คชก. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 ฉบับวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามแนวทางและรายละเอียดที่ คชก. ก�ำหนด โดยไม่ตัดสิทธิกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเสนอรายงาน
EHIA ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ คชก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฉบับดังกล่าว โดย
การแก้ไขรายงาน EHIA ทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2561 และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบต่อรายงานภายในไตรมาส 2
ของปี 2562 นอกจากนี้ IPP IP2 ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับ กฟผ. เพื่อก�ำหนดวันเริ่มต้นจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) โดย IPP IP2 มีแผนงานเบื้องต้นส�ำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP
IP2 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ส�ำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ซึ่งตามแผนงานปัจจุบันคาดว่าจะสามารถ SCOD ได้ในปลายปี
2567 และปี 2568 ตามล�ำดับ
10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด (“IPP IP7”)
IPP IP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การด�ำเนินการธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ส�ำหรับรองรับการขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power
Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 IPP IP7 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 660.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 596.74
ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน IPP IP7 อยู่ระหว่างการเตรียมจัดท�ำรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดสรรที่ดิน โดยคาดว่าจะลงพื้นที่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวภายหลังจากที่ EHIA ของโครงการ IPP
IP2 ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เป็นที่เรียบร้อยก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
CHP1 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้กา๊ ซธรรมชาติ รวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทาง
ด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 2,492.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 720.50 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ CHP1 ได้ยื่นรายงาน EIA ฉบับแก้ไขส่งส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และรายงาน EIA ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
นอกจากนี้ CHP1 ได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติให้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
รับหนังสือตอบกลับจาก ปตท. ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระบบท่อย่อยส่งก๊าซฯ โดยทาง ปตท. ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและออกแบบการขยายโครงข่ายท่อย่อยส่งก๊าซส�ำหรับ โครงการ CHP1 เพื่อให้
ทาง CHP1 พิจารณาความคุ้มทุนในการด�ำเนินโครงการ ปัจจุบัน CHP1 ยังอยู่ระหว่างรอประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
แบบ SPP Gas จากทางคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)
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12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)
CHP3 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทาง
ด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 250.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้
CHP3 มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบสถานที่ตั้งของ
โครงการเพือ่ จัดท�ำ EIA ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ภายหลังจากที่ EHIA ของ IPP IP2 ได้รบั การอนุมตั เิ สร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
CHP3 ได้นำ� ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. เพือ่ พิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั โครงการดังกล่าว รวมทัง้ อยูร่ ะหว่างเตรียมการเกีย่ วกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตและด�ำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)
CHP5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทาง
ด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CHP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 350.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 346.00 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ CHP5 มีแผนที่จะจัดท�ำ EIA ต่อไปในอนาคต และได้น�ำส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปตท. เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการดังกล่าว รวมทั้งอยู่ระหว่าง
เตรียมการเกีย่ วกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตและด�ำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
CHP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้กา๊ ซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�ำ้ เพือ่ การอุตสาหกรรม และเพือ่ รองรับการขยายธุรกิจทางด้าน
พลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น
1.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ CHP7 ได้น�ำส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปตท.
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการดังกล่าว รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น
มาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตและด�ำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”)
E85 เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ำกัด (“AAE”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2550 เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายเชือ้ เพลิงเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชือ่ บริษทั เป็น E85 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,853.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย รวมเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน สถานที่ตั้ง
อยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้งหมาดจ�ำนวน
4 โรง ที่รองรับหน่วยการผลิตหน่วยที่ 1 นั้น เริ่มด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิตหน่วยที่ 2 ขนาด
250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2559
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16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
SNB เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ทีไ่ ด้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2531 เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันร�ำดิบและร�ำสกัด
(กากร�ำ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNB ตั้งอยู่ในต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึง่ อยูใ่ กล้กบั แหล่งปลูกข้าวทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต โดยมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ 200.00 ตันร�ำดิบต่อวัน สามารถผลิต
น�้ำมันร�ำดิบได้ประมาณ 40.00 ตันต่อวัน และร�ำสกัดได้ประมาณ 160.00 ตันต่อวัน ส�ำหรับลูกค้าหลักของ SNB คือ กลุ่มลูกค้าที่น�ำน�้ำมัน
ร�ำดิบไปผลิตเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมผลิตน�้ำมันร�ำข้าวเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าที่น�ำร�ำสกัด
(กากร�ำ)ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
อย่างไรก็ดี SNB ได้หยุดการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อลดผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง
จากราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างมาก และได้เริม่ กลับมาด�ำเนินการผลิตใหม่ตงั้ แต่เดือนธันวาคม 2558 ซึง่ เป็นฤดูกาลผลิตข้าวนาปีทำ� ให้
มีปริมาณร�ำข้าวขาวเพิม่ มากขึน้ และราคาร�ำข้าวขาวและราคาน�ำ้ มันร�ำดิบกลับสูภ่ าวะปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559 SNB
ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท�ำให้มีปริมาณร�ำข้าวขาวน้อยกว่าปกติ และราคาร�ำข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการสั่งสีข้าว
ของผู้ส่งออกข้าวสารมีน้อย ท�ำให้ราคาร�ำข้าวขาวสูงขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3 ท�ำให้ไม่สามารถผลิตน�้ำมันร�ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของร�ำสกัดได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตอาหารสัตว์น�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี และกากถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาต�่ำกว่าร�ำสกัด
เข้ามาทดแทน ท�ำให้ราคาขายร�ำสกัดถูกกดดันจนราคาปรับลดต�่ำกว่าปกติ ทั้งนี้ SNB ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน�้ำมันปาล์มจาก
กากปาล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย SNB ได้เริ่มด�ำเนินการผลิตน�้ำมัน
ปาล์มแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ SNB ให้แก่
I-TOWN ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติในสัญญาสินเชื่อ
ข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือสัญญาทางการเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าท�ำรายการ
17) บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)
AL เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ทีจ่ ดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพือ่ ประกอบธุรกิจแยกคลอไรด์และโพแทสเซียม
และสารเคมีที่จ�ำเป็นในการผลิตเยื่อออกจากขี้เถ้าขาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 155.00 ล้านบาท เป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�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 เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนท�ำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ต่อมา NPS Solar Rooftop ได้เปลี่ยนมาด�ำเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนท�ำโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150.00
ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 37.50 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยน สตาร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)
NPS OS เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPS OS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 310.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 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 ซึ่งถูกน�ำมาใช้เพื่อขนส่งถ่านหินจาก
ต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบัน
NPS เข้าท�ำสัญญาว่าจ้าง NPS OS ขนส่งถ่านหินเป็นรายครั้ง
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20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด (“NPS OR”)
NPS OR เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ�ำกัด (“NPS PP10”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก โดย NPS PP10 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการขนส่งเชื้อเพลิงให้กับกิจการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 NPS OR มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 101.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NPS OR เป็นเจ้าของเรือ 1 ล�ำ ชื่อ M.V. NPS ORANA มีขนาด 44,849.00 เมตริกตัน
(Supermax Size) โดยเรือล�ำนี้ถูกน�ำมาใช้เพื่อขนส่งถ่านหินและไม้สับ ซึ่งมีก�ำลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั้งละ 40,000 ตันต่อเที่ยว และ
มีก�ำลังสามารถขนไม้สับได้ประมาณครั้งละ 20,000 ตันแห้ง (Bone dry MT) ต่อเที่ยว
อย่างไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของ NPSครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มมี ติอนุมตั ขิ ายเรือ M.V. NPS ORANA
ซึง่ เป็นแบบขายซาก ในราคาไม่ตำ�่ กว่า 280 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2.55 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 89.12
ล้านบาท ซึ่งการขายในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการขนส่งถ่านหินของ NPS ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 NPS OR ได้ท�ำการส่งมอบเรือ
M.V. NPS ORANA ให้แก่ Taurus Maritime Ltd. (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งหมู่เกาะมาแชล) ซึ่งเป็นผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเรือ
ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ประกอบกับบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2559 และรับช�ำระราคาค่าเรือครบถ้วนแล้ว
ในวันดังกล่าว ปัจจุบัน NPS OR ไม่ได้ประกอบกิจการใดและอยู่ระหว่างเตรียมการช�ำระบัญชี
21) บริษัท เอ็นพีเอส เคป จ�ำกัด (“NPS CAPE”)
NPS CAPE เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NPS CAPE มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 4.90 ล้านบาท เป็นทุน
จดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด NPS CAPE เป็นเจ้าของ
เรือ 1 ล�ำ ชื่อ MV. NPS CENTURY มีขนาด 172,036 เมตริกตัน (Cape Size) จัดหามาในราคา 18.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศัย
แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม NPS
อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กับ OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งภายในกลุ่ม โดย
ได้ด�ำเนินการขายเรือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้านบาท และได้รับช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน ปัจจุบัน NPS CAPE ไม่ได้
ประกอบกิจการใดและอยู่ระหว่างเตรียมการช�ำระบัญชี
22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“OSH”)
OSH เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 OSH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ OSH เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดย OSH ได้ด�ำเนินการขายเรือ M.V. NPS CENTURY ไปให้กับบริษัทย่อยของ OSH ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
สาธารณรัฐปานามา ชื่อ บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)
OC เป็นบริษทั ย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 OC มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน OC เป็นผู้รับบริหารจัดการเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานให้แก่ Alizay 2 และ Cape Shipping
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24) บริษัท อลิเซ่ ทู ชิปปิ้ง จ�ำกัด (“Alizay 2”)
Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกแล้วและช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 Alizay 2 ได้ท�ำการซื้อเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY ในราคา 9.20 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม OSH เรือล�ำดังกล่าวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรือ
49,917 เมตริกตัน ความสามารถในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ยว ภายหลังจากที่ Alizay 2 ซื้อเรือเข้ามาได้เปลี่ยนชื่อ
เรือล�ำดังกล่าวเป็น M.V. ALIZAY 2 และถูกน�ำมาใช้รับการว่าจ้างขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบุคคลภายนอกเป็นรายเที่ยว
25) บริษัท เอ็นพีเอส เคป ชิปปิ้ง จ�ำกัด (“Cape Shipping”)
Cape Shipping เป็นบริษัทย่อยของ OSH จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Cape Shipping มีทุน
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมด Cape Shipping ได้ซื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้างเรือ
ขนส่งระหว่างประเทศ ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ช�ำระค่าเรือล�ำดังกล่าวโดยอาศัยแหล่งเงินทุน
จากการกู้ยืม OSH โดยเรือล�ำนี้มีก�ำลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั้งละ 172,036 เมตริกตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมาใช้เพื่อขนส่งถ่านหินจาก
ต่างประเทศมายังท่าเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบัน
บริษัทฯ เข้าท�ำสัญญาว่าจ้าง Cape Shipping ขนส่งถ่านหินเป็นรายครั้ง เช่นเดียวกับ NPS OS
26) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด (“ITS5”)
ITS5 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบกิจการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลาง
ทะเล (Floating Crane) โดย NPS ได้เข้าซื้อหุ้นของ ITS5 จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับและสนับสนุนกิจการขนถ่ายสินค้าทางทะเลของกลุ่ม
NPS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ITS5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 68.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี NPS เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน ITS5 มีทุ่นขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณกลางทะเลบริเวณ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรีจ�ำนวน 1 ทุ่น ซึ่งมีเครื่องหนีบยกของ (Grab) จ�ำนวน 2 ตัว โดยสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2.00 ล้านตันต่อปี ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้าที่ด�ำเนินการขนถ่าย
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ ITS5 ให้แก่
บริษัท เอ็มไอบี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติ
ในสัญญาสินเชื่อ ข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ หรือสัญญาทางการเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าท�ำรายการ
27) บริษัท น�ำ้ ใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
NS304 เป็นบริษทั ย่อยของ NPS ทีจ่ ดทะเบียนเป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2548 เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ เพือ่
การอุตสาหกรรมให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหาน�ำ้ ดิบให้แก่ NPP3 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 NS304 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 462.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 462.00 ล้านบาท โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน NS304 มีโรงกรองน�้ำจ�ำนวน 2 โรง ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มี
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงกรองน�้ำใหม่นี้ใช้ระบบผลิตน�้ำที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้
(Pore Controllable Fiber) เป็นเทคโนโลยีการกรองน�้ำด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ใช้ถังตกตะกอนและถังกรองแบบเดิม
ลดการใช้สารเคมี และใช้พื้นที่เพียง 1 ใน 2 ของระบบผลิตน�้ำแบบเดิม นอกจากนี้ NS304 มุ่งมั่นจะเป็นผู้จัดหาน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพจ�ำหน่ายให้กับกลุ่ม NPS และลูกค้าให้เพียงพอและสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต
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28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“DARC”)
DARC เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยว
กับสายพันธุ์ต้นพลังงานและต้นกระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษผลิตภัณฑ์จากการเกษตร สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า พลังงาน และอื่น ๆ พร้อมทั้งมี
การให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ดา้ นกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของ DARC เป็นบริษัทภายในกลุ่ม NPS และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทาง DARC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
และพัฒนาแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านมาของ DARC ประกอบไปด้วย
การพัฒนาสายพันธุ์ต้นพลังงานให้มีค่าความร้อนสูงเหมาะแก่การใช้เป็นเชื้อเพลิง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยแบบ
จ�ำลองทางวิศวกรรม การพัฒนาระบบตรวสอบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องบินไร้คนขับโดยแสดงผลบนหน้าจอมือถือ และการน�ำของเสียจาก
กระบวนการผลิตมาท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ
29) PT.Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
PT Utami เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพื่อประกอบ
กิจการเหมืองถ่านหินประเภทบิทูมินัสบนเกาะกาลิมันตัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PT Utami มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 34,000
ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Authorized Capital) เป็นทุนที่ช�ำระแล้ว 33,700 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (Issued Capital) ซึ่ง NPS ได้ช�ำระค่า
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PT Utami จากเดิม 8,500 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย มาเป็น 33,700 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและช�ำระแล้วกับหน่วยงานราชการ โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.00
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ NPS ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน
บิทนู สั โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นไปเพือ่ จัดหาแหล่งถ่านหินส�ำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุม่ NPS ซึง่
จะช่วยให้การด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการส�ำรวจเบือ้ งต้นได้มกี ารประเมิน
ว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริมาณถ่านหินส�ำรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 13.00 ล้านตัน ตามอัตราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนความคืบหน้าใน
การด�ำเนินงานเหมืองถ่านหินนั้น ปัจจุบัน PT Utami ได้รับสัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ
30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด (“SNST”)
SNST เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายแป้งมันส�ำปะหลัง
แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร และก๊าซชีวภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 270.00 ล้านบาท เป็นทุน
ที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNST ตั้งอยู่ใน
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีก�ำลังการผลิต
ติดตั้งแป้งมันส�ำปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวัน และก๊าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส�ำหรับ
ลูกค้าหลักของ SNST เป็นกลุม่ ลูกค้าทีน่ ำ� แป้งมันส�ำปะหลังไปผลิตเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และน�ำก๊าซชีวภาพไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
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(2) โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุม
่ บริษท
ั ฯ

1.4 ความสัมพั นธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holding Limited ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holding Limited
Double A Holding Limited

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

HTSM

Alizay

51.00%

99.99%

100%

99.99%

25.51%

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

DANS

NPP2

DAO2

100%

NPP3

BEA
99.99%

NPP5

AAH
37.89%

QPM

DASG

99.99%

100%

94.23%

28.57%

49.00%

99.99%

Metro

100%
100%

100%

Alizay 1 Shipping
Company Limited
100%

Alizay 1 Shipping
S.A.

Tofte 1 Shipping
Company Limited
100%

Tofte 1 Shipping S.A.

71.43%

APM3

NPP5A

NPP11

NPP12

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

FG

Eastsun

IPP IP2

APC EG

IPP IP7

APC ME

CHP1

100%

CHP3

100%

CHP5

NPS Mosa Shipping
S.A.

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

99.99%

50.99%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

49.00%

99.19%

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

NS304

ITS5

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

NPS OS

NPS OR

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

Double A (Jiangsu) Paper Co., Ltd.

NPS CAPE

99.99%

99.99%

99.99%

50.00%

99.99%

51.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

AL

DARC

SNB

NPS Solar Rooftop

SNST

CHP7

100%

OSH

Cape Shipping

บริษัทย่อย

99.99%

98.87%

PT Utami

APulpM3

NPS Mosa Shipping
Company Limited

99.99%

E85

99.99%

99.99%

100%
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99.99%

48.00%

KN

100%

100%

5.77%

CLO2

100%

A-Maritime Holding Company 100%
Limited (“A-Maritime”)

62.11%

LQP2

99.99%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

บริษัทร่วม

100%

Alizay 2

100%

OC

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ Double A Holding Limited ดังนี้
1. บริษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิง้ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษห่อและกล่องกระดาษ โดยมีสดั ส่วนการขายเกือบทัง้ หมด
ร้อยละ 99 ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ DA Alizay SAS และ APC Middle East FZE เพื่อลดความ
เสี่ยงในการขาดแคลนวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์สินค้า
2. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยมีรายได้จากบริษัทฯ ในสัดส่วนรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมด
3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด เป็นผู้จ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate
(PCC) หรือทีเ่ รียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษ ส่งขายประมาณ 92%
ให้กับบริษัทฯ และอีก 8% ของยอดขายทั้งหมด ขายให้กับบริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
4. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด เป็นผู้บริหารการขายและการตลาดกระดาษรีมใหญ่และกระดาษ
รีมเล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานส�ำหรับภายในประเทศ และเป็นตัวแทนผู้จ�ำหน่าย
รายหนึ่ง ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ เหมือนตัวแทนจ�ำหน่ายรายอื่น ปัจจุบัน บริษัท
ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการขายกระดาษ
รีมใหญ่และกระดาษถ่ายเอกสารภายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเน้นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้
ปลายทางเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตัวแทนผู้จ�ำหน่ายรายอื่น ๆ ยังเข้าไม่ถึง โดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จ�ำกัด จะได้รับค่าบริการทางการขายและการตลาดจากบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของรายได้
ทั้งหมดของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด
5. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกระดาษทิชชู่ในประเทศจีน
โดยมีสัดส่วนการขาย ในประเทศจีนร้อยละ 100 และ Double A (Jiangsu) Paper Company Limited ซื้อ
เยื่อใยยาวจากประเทศแคนาดาและเยื่อใยสั้นจากบริษัทฯ และบางส่วนจากผู้ผลิตในประเทศจีน เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษทิชชู่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ด�ำเนินการ
โดย

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

ผลิตภัณฑ์/
บริการ

การ
จ�ำหน่าย

ปี 2560
รายได้

สัดส่วนการ
จ�ำหน่าย

กระดาษรีมเล็ก ในประเทศ
3,836,176
(Cut-Size
Grades)
ต่างประเทศ 17,228,575

18%

กระดาษรีมใหญ่ ในประเทศ
(Folio Sheet
& Reels)
ต่างประเทศ
เครื่องเขียน
และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน
เยื่อกระดาษ

ไม้สับ
(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

รวม

ปี 2559

สัดส่วนการ
จ�ำหน่าย

รายได้

3,821,200

19%

ปี 2558
รายได้

สัดส่วนการ
จ�ำหน่าย

3,623,295

19%

82% 16,718,850

81% 15,060,106

81%

1,429,040

70%

1,525,603

70%

1,999,740

76%

611,611

30%

659,476

30%

622,288

24%

ในประเทศ

191,296

76%

161,450

69%

160,601

81%

ต่างประเทศ

61,899

24%

72,987

31%

38,711

19%

ในประเทศ

176,832

24%

286,707

45%

282,132

79%

ต่างประเทศ

552,013

76%

349,605

55%

74,211

21%

ในประเทศ

83

0%

-

-

265,884

26%

ต่างประเทศ

434,743

100%

1,952,803

100%

753,633

74%

(208,968)

(185,011)

108,768

24,313,300

25,363,671

22,989,367

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิวและน�ำเข้า
กระดาษชนิดเคลือบผิว เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ (Pulp product) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ
เยื่อกระดาษฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp: BEKP)
เยื่อกระดาษที่ออกจากโรงผลิตเยื่อของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 เยื่อน�้ำ (Slurry Pulp) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเยื่อที่ผลิตได้ ซึ่ง
จะส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของบริษัท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
กระดาษต่อไป
1.2 เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 50 จะ
ผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมด จะจัดส่งให้
กับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ
1.3 เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มีความชื้นร้อยละ 10 จะผลิต
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของเยื่อกระดาษที่ผลิตทั้งหมด เพื่อจัดส่งให้กับ
บริษทั DA Alizay SAS เพือ่ ใช้ในการผลิตกระดาษ และบางส่วนเพือ่ การจ�ำหน่าย
ทั้งภายในและเพื่อการส่งออก

2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product) ผลิตภัณฑ์หลักของ

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

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

2.2 ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet & Reels) จ�ำหน่ายในรูปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็น
กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนด์ใช้สำ� หรับงานพิมพ์ทวั่ ไป (Uncoated paper) ใช้ส�ำหรับงานพิมพ์เขียนในอุตสาหกรรม
งานพิมพ์หนังสือ ต�ำรา วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทั่วไป สมุด กระดาษต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ดังนี้
• กระดาษ aA-Print น�้ำหนัก 60 - 120 แกรม / Smart Print น�้ำหนัก 60 -100 แกรม เป็นกระดาษปอนด์ส�ำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน
กระบวนการพิมพ์ โดยมีคุณสมบัติด้านความเรียบอยู่ในระดับที่ทำ� ให้หมึกพิมพ์ค้างบนเนื้อกระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพ์มีความ
มันเงา และความทึบแสงสูงท�ำให้ได้ภาพสีสันสดใสและไม่เกิดปัญหามองทะลุ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างของเยื่อที่มีความสม�่ำเสมอ
และความแกร่งสูง ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระด�ำกระด่าง สามารถวิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่อง
• กระดาษ Hi-WC น�ำ้ หนัก 150 - 210 แกรม กระดาษการ์ดขาวเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เหมาะส�ำหรับงานย้อมสี แผ่นพับ
ใบรับประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม
40 รายงานประจ�ำปี 2560

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

41

•

กระดาษ Jing Jai น�้ำหนัก 65 - 75 แกรม
เป็นกระดาษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบ
มาเฉพาะเพื่ อ งานพิ ม พ์ ห นั ง สื อ เน้ น ให้ มี
คุ ณ สมบั ติ ต ้ า นทานการซึ ม น�้ ำ สู ง ท� ำ ให้
หมึ ก ไม่ ซึ ม ลงบนเนื้ อ กระดาษมากเกิ น ไป
หมึกจึงไม่กระจายตัว ตัวอักษรที่ได้มีความ
คมชัด กระดาษมีความแข็งแกร่ง ไม่ฉีกขาด
ง่าย สามารถเก็บรักษาได้นาน นอกจากนี้
กระดาษจริงใจยังผลิตจากเยื่อที่ไม่ใส่สาร
ฟอกสี สีกระดาษจึงเป็นสีเหลืองนวลจาก
เยื่อธรรมชาติ
กระดาษชนิดเคลือบผิวทัง้ สองด้านหรือกระดาษ
อาร์ต (Coated paper) เป็นกระดาษที่เคลือบด้วย
สารสี ข าวแบบสองหน้ า เพื่ อ ให้ ก ระดาษผิ ว มั น เรี ย บ
โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทกระดาษ I-Gloss หรือ
กระดาษอาร์ตมัน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 - 160 แกรม และ
กระดาษ I-Matt หรือ กระดาษอาร์ตด้าน น�ำ้ หนักตัง้ แต่
90 -160 แกรม

่ งเขียน และอุปกรณ์สำ� นักงาน (Stationery
3) ผลิตภัณฑ์เครือ
Product) สินค้าเครื่องเขียน Double A Stationery Product ผลิตจาก

กระดาษคุณภาพดี เขียนลื่นไม่สะดุด พร้อมด้วยการออกแบบที่สวยงาม
หลากหลาย ตอบสนองกลุม่ ผูใ้ ช้ทกุ วัย เช่น สมุดรายงาน สมุดโน้ต กระดาษโน้ต
รูปร่างต่าง ๆ กระดาษสี ฉลากสติ๊กเกอร์และซองจดหมาย เป็นต้น

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ

1825(2)/2551

20 สิงหาคม
2551

บริษัทฯ

1094/อ./2553

29 มกราคม
2553

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้นได้รับ
อนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ

2.3 สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวน 9 บริษัท ได้แก่ APM3, CLO2, HTSM, LQP2, DA NS, KN, DAPK, DAO2 และ APulpMill3 ได้รับอนุมัติ
บัตรส่งเสริมจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยังมีผล
ใช้บังคับอยู่ มีดังนี้
ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ

1164/2537

8 มีนาคม
2537

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นในการผลิตทีต่ อ้ งใช้ในการผลิต ผสม
หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ

1187/อ/2549

42 รายงานประจ�ำปี 2560

24 กุมภาพั นธ์
2549

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

43

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ

1095/อ./2553

29 มกราคม
2553

บริษัทฯ

2165/อ./2553

28 ตุลาคม
2553

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต�่ำกว่าร้อยละ 10
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำประปาและ/หรือน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

บริษัทฯ

1214/ออ./2554

44 รายงานประจ�ำปี 2560

15 กุมภาพั นธ์
2554

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

บริษัทฯ

9030(2)/2555

30 พฤศจิกายน
2555

APM3

2240(2)/2550

13 ธันวาคม
2550

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp) ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 8068/2536 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2536
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการปรับปรุงสายการผลิตมี
ก�ำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ชนิดไม่เคลือบผิว)
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

45

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

APM3

2059(2)/2553

8 ตุลาคม
2553

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

HTSM

1578/2538

46 รายงานประจ�ำปี 2560

2 สิงหาคม
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1520(2)/2554

6 พฤษภาคม
2554

CLO2

2004(2)/2554

17 สิงหาคม
2554

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์ และสารเคมีสำ� หรับการผลิตเยือ่ กระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรีนไดออกไซด์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติส�ำหรับ
เครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี 2544
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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DA NS

1168(2)/2556

1 กุมภาพั นธ์
2556

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

KN

2439(3)/2554

19 ธันวาคม
2554

KN

1050(3)/2557

8 มกราคม
2557

48 รายงานประจ�ำปี 2560

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

KN

1051(3)/2557

8 มกราคม
2557

DAPK

1844(2)/2551

27 สิงหาคม
2551

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตสิ่งพิมพ์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั อนุญาตให้ถอื ครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้า
ครั้งแรก แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นนั้นต้องไม่เป็นของที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในราชอาณาจักร
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกันกับชนิดทีจ่ ะน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอทีจ่ ะ
จัดหามาใช้ได้ ทัง้ นีต้ ามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

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

49

ผู้ได้
รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

DAPK

1203(2)/2554

15 กุมภาพั นธ์
2554

DAO2

1415(2)/2557

31 มีนาคม
2557

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการกล่องกระดาษลูกฟูก
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั อนุญาตให้ถอื ครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซออกซิเจน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั อนุญาตให้ถอื ครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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สิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและระยะเวลาให้
อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รบั อนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่ง
หน้าที่การท�ำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้าเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

2.4 การตลาดและการแข่งขัน
2.4.1 การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
1. นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ โดยนโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือร้านค้าพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาด มีการ
แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละประเทศ นอกเหนือจากตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor)
เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยพันธมิตรเหล่านี้จะสามารถให้บริการลูกค้าในการจัดส่งสินค้าระดับย่อยที่มีปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งไม่สูงมาก เพื่อท�ำ
ให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมอยู่ในทุก ๆ ที่ที่ผู้บริโภคต้องการ และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแยกรายพื้นที่ในส�ำนักงาน
ห้างร้าน มหาวิทยาลัย ตามเมืองต่าง ๆ ซึง่ เป็นการวางแผนส่งเสริมยอดขายไปยังกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้สาขาร้านค้า ตามลักษณะ
ของวิสยั การจับจ่ายของลูกค้า เน้นเรือ่ งการสร้างการรับรูแ้ ละเห็นได้บอ่ ยเพือ่ สร้างให้เกิดกลุม่ ลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองซือ้ ลองใช้ รวมถึงการน�ำ
โปรแกรมการสะสมแต้มจากการซือ้ สินค้าของทางบริษทั ฯ มาใช้สง่ เสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวแบรนด์สนิ ค้าอีกด้วย
กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยออกแบรนด์สินค้าใหม่ และการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ที่ลูกค้าก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ในการเลือกซือ้ กระดาษ แต่ทสี่ ำ� คัญคือความต้องการ
เป็นผูน้ ำ� ในตลาดกระดาษพิมพ์เขียน โดยเข้าไปอยูใ่ นทุกส่วนแบ่งตลาดของผูบ้ ริโภค สินค้าทีเ่ ป็นแบรนด์ใหม่และเข้าสูต่ ลาดในปีทผี่ า่ นมา ได้แก่
Double A 70 แกรม Quality Orange 70 แกรม Quality Purple 80 แกรม Turbo 70 แกรม และสินค้า OEM อีกหลากหลายแบรนด์ เป็นต้น
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นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและลูกค้า ได้แก่ กิจกรรม “Double A Better
Tomorrow ปลูกฝันปลูกปัญญา” ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวนาก้าวสู่อนาคตที่ดี ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 10
ล้านบาท จ�ำนวน 5,000 ทุน แก่ 684 โรงเรียนทั่วประเทศ การจัดท�ำเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการรับรู้และต่อต้านโรค
มะเร็งเต้านมที่เป็นหนึ่งในสาเหตุคร่าชีวิตสตรีทั่วโลกร่วมกับมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer
Foundation) เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้โรงงานผลิตกระดาษมีศักยภาพมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์องค์การ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การบริหารจัดการโครงการต่อยอดการจัดสรรพลังงาน
ตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล การขับเคลื่อน CSV (Creating Shared Value) น�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯได้น�ำรูปแบบธุรกิจการด�ำเนินงานด้าน CSV แลกเปลี่ยน
ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และก�ำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่
ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

การจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ แต่งตัง้ ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิน่ ของแต่ละประเทศ ซึง่ มีศกั ยภาพ
ในการขยายตลาดในประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดี มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่าง ๆ ไปสู่ลูกค้ากว่า 145 ประเทศทั่วโลก
ดังแผนภาพที่แสดงไว้ดา้ นล่าง

2. การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

1) เยื่อกระดาษ
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการขายตรงให้กบั ผูผ้ ลิตกระดาษโดยเฉพาะกลุม่ ผูผ้ ลิตกระดาษคุณภาพสูงและเป็นลูกค้าซือ้ ขาย ต่อเนือ่ งระยะยาว ท�ำให้
สามารถขายได้ในราคาค่อนข้างดี และความผันผวนน้อย ทัง้ นีจ้ ะเน้นขายให้กบั ลูกค้าในประเทศ เป็นหลัก และส่วนทีเ่ หลือจะขายให้กบั ลูกค้า
ต่างประเทศตามล�ำดับ ซึ่งจะจัดจ�ำหน่ายโดยฝ่ายขายในประเทศ และฝ่ายขายต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายขายที่อยู่ในประเทศสาขาในจีน และ
มาเลเซีย เป็นต้น
2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ลูกค้าเป้าหมายของกลุม่ บริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทมี่ ปี ริมาณการใช้คอ่ นข้างมาก องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในหลากหลายธุรกิจทีเ่ น้นคุณภาพของสินค้า จนมาถึงผูบ้ ริโภครายย่อยในระดับครัวเรือน ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นาและขยายช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างทัว่ ถึง โดยกระจายสินค้าทีผ่ ลิตได้ให้แก่ลกู ค้าเป้าหมายผ่านทางผูจ้ ดั
จ�ำหน่ายและตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั้งนี้ ลักษณะการจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
• ตัวแทนจ�ำหน่าย (Distibutor / Exclusive agent) เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยตัวแทนจ�ำหน่ายเหล่านี้มี
ระบบการขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง โดยจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าในเมืองหลักของแต่ละประเทศ
• ผู้จัดจ�ำหน่าย (Double A Dealer / Master Dealer) ประจ�ำอยู่ในเมืองย่อยทั่วทุกภูมิภาคของแต่ละประเทศ เพื่อคอยกระจาย
สินค้าไปยังท้องถิ่นห่างไกลอย่างทั่วถึง ท�ำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้างร้านทีม่ สี าขาครอบคลุมในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
รวมไปถึงการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางแคตตาล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีวางจ�ำหน่ายใน
หลากหลายพื้นที่ และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกดังกล่าว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ออฟฟิศเมท เซนทรัล
เดอะมอลล์ และเซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น
• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงาน ร้านหนังสือ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
การพัฒนาสร้างพันธมิตร เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภครายย่อยอย่างทั่วถึง รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้
จับมือกับพันธมิตร สร้างแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษทั ฯ ไปยังรายย่อยอย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ จะเป็นศูนย์ถา่ ยเอกสารดับ๊ เบิล้ เอ
(Double A copy center : DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิกดั๊บเบิ้ล เอ (Double A copy member : DACM) ซึ่งใช้กระดาษ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานถ่ายเอกสาร ศูนย์เครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ (Double A stationery shop: DASS) ร้านเครื่องเขียน
สมาชิกดั๊บเบิ้ล เอ ( Double A stationery member : DASM) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ส�ำนักงานหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้บริโภครายย่อย ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะได้รับสิทธิพิเศษช่วยเหลือจากทางบริษัทฯ ให้ร้านก้าวสู่
ความส�ำเร็จร่วมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง
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2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

ส�ำหรับปี 2560 อัตราส่วนอุปสงค์ตอ่ อุปทาน ได้ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 93 % ซึง่ ถือว่าตลาดมีความตึงตัวพอสมควร ตลาดทีแ่ ข็งแกร่งในปี 2560
เป็นผลมาจากความต้องการที่มากขึ้นของจีน ซึ่งพิจารณาได้จากปริมาณ Shipment ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ล้านตันในช่วงเดือน ต.ค 59 - มี ค
60 ในขณะทีป่ ริมาณอุปทานของเยือ่ กระดาษลดลงจากการหยุดเดินเครือ่ งของผูผ้ ลิตเยือ่ รวมถึงการขยายเวลาหยุดซ่อมแซมเครือ่ งของผูผ้ ลิต
เยื่อรายใหญ่ ซึ่งท�ำให้สูญเสียก�ำลังการผลิตในช่วงปี 2560 ประมาณ 1.4 ล้านตัน
ด้วยเหตุนี้ ในช่วง 12 เดือนของปี 2560 ราคาทั้งเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวจึงได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเยื่อใยยาว (NBSK) ปรับเพิ่มขึ้น
ประมาณ 310 เหรียญต่อตัน และเยื่อใยสั้นยูคาลิปตัส (BEK) ปรับขึ้นประมาณ 250 เหรียญต่อตัน โดยเป็นการปรับราคาอย่างรวดเร็วตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ซึ่งแม้ว่าราคาเยื่อกระดาษจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ผลิตกระดาษในจีนยังคงสามารถรับราคาที่ปรับขึ้นได้ เพราะยังรับ
ก�ำไรดีจากการผลิตกระดาษ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างราคากระดาษในจีน
ด้านอุปสงค์ (Demand Side)
ในปี 2560 ปริมาณความต้องการเยื่อกระดาษ ได้เพิ่มขึ้นถึง 65.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% หรือคิดเป็น 1.8 ล้านตันเมื่อเทียบ
กับปี 2559 โดยความต้องการเยื่อใยสั้นได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เยื่อใยยาวเพิ่มขึ้น 2.1%
จากภาพรวมของความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ภูมิภาคที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ จีน และญี่ปุ่น (5.6%) ในขณะที่ลาตินอเมริกา
เป็นภูมิภาคเดียวที่มีความต้องการเยื่อกระดาษลดลง (-1.1%) ทั้งนี้ เป็นเพราะราคาของกระดาษพิมพ์เขียน และกระดาษแข็งที่มีการปรับ
โครงสร้างราคาให้เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ผู้ผลิตกระดาษดังกล่าว หันมาเดินกระดาษมากขึ้นช่วงครึ่งปีแรก แม้วา่ ช่วงปลายปี ผู้ผลิตกระดาษในจีนจะ
ลดการซื้อเยื่อลงเพราะสินค้าที่ผลิตเริ่มเหลือจากการขาย แต่ในช่วงดังกล่าว ทางรัฐบาลจีนได้ประกาศข้อจ�ำกัดในการน�ำเข้าเยื่อรีไซเคิลและ
เศษกระดาษ ซึ่งส่งผลท�ำให้การน�ำเข้าของเยื่อกระดาษในจีนมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เศษกระดาษดังกล่าว อย่างไรก็ดี ส�ำหรับตลาดยุโรป
และอเมริกาเหนือราคาเยือ่ ได้มกี ารปรับตัวอย่างเชือ่ งช้าเมือ่ เทียบตลาดจีน และจากราคาเยือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้กำ� ไรของผูผ้ ลิตกระดาษกราฟฟิค
และโรงทิชชูได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับปี 2561 คาดการณ์ว่าปริมาณ Shipment ของเยื่อกระดาษจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 1 ล้านตัน จากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทิชชูที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านอุปทาน (Supply Side)
ในปี 2560 นี้ ปริมาณการผลิตเยื่อเคมีทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2559 ที่มีการเพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน โดยเยื่อใยยาว
เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านตัน ซึ่งมาจากการลงทุนของผู้ผลิตเยื่อในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ อเมริกา และ บราซิล ในขณะที่เยื่อใยสั้นมีก�ำลังการผลิต
เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน จากเยื่อยูคาลิปตัสของผู้ผลิตอเมริกาใต้ จ�ำนวน 1 ล้านตัน เยื่ออะคาเชีย และยูคาลิปตัสในจีนและอินโดนีเซียรวม 3 แสน
ตัน
อย่างไรก็ดี การเติบโตอุปทานในตลาดของเยื่อใยสิ้นที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 เช่น โรงเยื่อ APP ก็มีปริมาณอุปทาน
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอุปทานบางส่วนในจีนและอินโดนีเซียได้ถูกเปลี่ยนการผลิตเป็นเยื่อเซลลูโลส และเยื่อที่ใช้ภายในโรงกระดาษเอง
(Integration) รวมถึงยังมีผู้ผลิตเยื่อใยสั้นที่มีก�ำลังการผลิตมากเช่น CMPC (ผู้ผลิตเยื่อบราซิล) หยุดเดินเครื่องเป็นเวลาหลายเดือนท�ำให้
สูญเสียก�ำลังการผลิตกว่า 7 แสนตัน
จากแผนการเพิ่มก�ำลังการผลิตปัจจุบัน คาดว่าภายในปี 2561 ก�ำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 2.9 ล้านตัน อย่างไรก็ดี ก�ำลังการผลิตที่แท้
จริงอาจจะน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ เพราะเชื่อว่าเมื่อปริมาณการผลิตมีมากขึ้นการแข่งขันด้านราคาก็จะมากขึ้นเช่นกัน และในช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจจะมีโรงเยือ่ ทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตสูงอาจจะต้องปิด หรือหยุดเดินเครือ่ งเนือ่ งจากไม่สามารถแข่งขันในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคา
สูงได้
2. ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิ มพ์ เขียน

สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดในประเทศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผา่ นมา ปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็นกระดาษ
รีมใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับงานพิมพ์ งานนิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ที่ลดลงค่อนข้างมาก จากการถูกทดแทนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในส่วนกระดาษรีมเล็กที่ส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน ยังคงเติบโตได้ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับ
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดาษน�ำเข้า พบว่ามีปริมาณน�ำเข้าสะสมเพิ่มมากขึ้น จากการที่ผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย มีการปรับราคาต�่ำลง ท�ำให้ผู้น�ำเข้ามีต้นทุนที่ถูกลง คาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการกระดาษ
พิมพ์เขียนตลาดในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจากกระดาษรีมใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไป
สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดโลก
ประมาณการความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนทัว่ โลกยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราชะลอตัว หรือประมาณ 1.4% โดยจะเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาที่ยังคงมีปริมาณการใช้กระดาษต่อประชากรต�่ำ เช่น แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก
ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้จากจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่มากและยังคงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีการพัฒนาเมือง คนชั้นกลางเพิ่ม
มากขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีปริมาณการใช้กระดาษต่อประชากรสูง เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น ซึ่งหาก
แยกเป็นชนิดของกระดาษ ก็จะลดลงในกระดาษรีมใหญ่ จากการถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขึ้นในกระดาษรีมเล็ก เช่นเดียว
กับตลาดในประเทศ

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
โรงงานที่ใช้ในการผลิต

กลุม่ บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน รวมทัง้ สิน้ 7 โรง อันประกอบไปด้วย โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ
จ�ำนวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจ�ำนวน 5 โรง โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งโรงงานเยื่อ
กระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มี
การปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ล้อมรอบ และมีอา่ งเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษที่ 4 เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์
เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนโรงงานที่ 5 เป็นโรงงาน
กระดาษ Alizay ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัทฯ มีดังนี้
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษพิ มพ์ เขียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รวม
ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ZI du Clos Pré, BP 4 , ALIZAY,
FRANCE 27460
รวม

ปีที่เริ่มด�ำเนิน
การผลิต

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(ตันต่อปี)

2539

175,000

2540

252,000
427,000

2536

45,000

2538

240,000

2539

240,000

2556

220,000

2556

300,000
1,045,000

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวมของโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุม่ บริษทั ฯ ทีส่ ามารถด�ำเนิน
งานได้จริงแตกต่างจากก�ำลังการผลิตติดตัง้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากฝ่ายผลิตของบริษทั ฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Debottlenecking)
ให้สามารถด�ำเนินการผลิตได้ในปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ ปริมาณการผลิตอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอันเป็นผลจากสภาวะตลาด
ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นไปดังนี้
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ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน)
ปริมาณการผลิตจริง (ต่อปี)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

252,205
293,562
545,767

246,072
283,566
529,638

236,550
271,150
507,700

200,182
225,471
210,819
41,819
150,056
828,347

183,274
195,789
199,453
33,883
160,743
773,142

145,684
181,888
174,222
29,092
234,559
765,445

683,113
51,658
22,424
757,194

625,278
46,019
37,737
709,035

600,875
63,464
28,695
693,034

เยื่อใยสั้น

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1(“Pulp 1”)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 (“Pulp 2”)
รวมผลผลิตเยื่อ
กระดาษพิ มพ์ เขียน

โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 (“Paper Mill 1”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 (“Paper Mill 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 (“Paper Mill 3”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
โรงงานผลิตกระดาษ Alizey
รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่
กระดาษส�ำเร็จรูป

ผลผลิตกระดาษรีมเล็ก
ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่
ผลผลิตกระดาษม้วนส�ำเร็จรูป
รวมผลผลิตกระดาษส�ำเร็จรูป

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาวัตถุดิบ
ไม้ยูคาลิปตัส
แหล่งที่มา

: เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยี
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื้อเยื่อจากแม่พันธุ์ที่ดี ท�ำให้ได้ต้นกล้าที่มีลักษณะเหมือนกันหมด และ
ได้เยือ่ กระดาษทีไ่ ด้มาตรฐานเดียวกัน โดยบริษทั มีโครงการน�ำกล้าไม้วจิ ยั ดังกล่าวไปด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นการน�ำพื้นที่เหลือใช้มาก่อให้
เกิดรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีการเปิดรับซื้อไม้โดยตรงจากเกษตรกรทั่วไป ลานไม้
โรงผลิตชิ้นไม้สับทั่วไป และการจัดหาโดยบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
วัสดุทดแทน
: วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพสูงคือ ไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อ
กระดาษทั่วโลกได้ยอมรับว่าเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส จะให้เยื่อกระดาษคุณภาพดี เหมาะกับ
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียนมากที่สุด แต่ทั้งนี้ วัสดุที่อาจทดแทนในอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและ
กระดาษ ได้แก่ ชิ้นไม้จากไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชานอ้อย ฟางข้าว และเศษกระดาษที่ใช้แล้ว โดยบริษัท
ต้องท�ำการปรับปรุงเครือ่ งจักรและเทคนิคการผลิตให้สามารถรองรับวัตถุดบิ ประเภทดังกล่าว ซึง่ ใน
ปัจจุบันทางบริษัทมีความมั่นใจว่าแหล่งวัตถุดิบ คือไม้ยูคาลิปตัสจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต
ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ : จากที่บริษัทมีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกร โดยเริ่มด�ำเนินการ
ส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมา
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงวิธีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้การรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมาตรฐานการจัดการด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007 อีกทั้ง ยังได้ก�ำหนดนโยบาย
การด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO (International Standard Organization: ISO)
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เยื่อใยยาวฟอกขาวส�ำหรับการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
บริษัทฯ ซื้อเยื่อใยยาวจากประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ เยื่อใยยาวถือเป็นสินค้า Commodity มีผู้ผลิตมากราย
หาซื้อได้โดยง่าย
สารเคมี
สารเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต เมทธานอล และทัลคัม โดยบริษัทจะน�ำเข้าเองโดยตรงหรือ
สั่งซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่าย และสารเคมีที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดซัลฟูริก
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2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบต่าง ๆ ดังนี้
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2008 ระยะเวลารับรอง 20 พฤศจิกายน
2558 ถึง 15 กันยายน 2561
- มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (TIS18001&OHSAS 18001) ในปี 2553
ปัจจุบัน เป็น TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ระยะเวลารับรอง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562 และ
- มาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) ตัง้ แต่ ปี2540 ปัจจุบนั เป็น ISO14001:2004 ระยะเวลารับรอง 28 พฤษภาคม
2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการป่าปลูก (Forest Stewardship Council : FSC) ในปี 2016
บริษัทฯ มีระบบการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Elementary Chlorine Free - ECF) โดยกระบวนการผลิตจะใช้
คลอรีนไดออกไซต์แทนการใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้เกิดสารไดออกซิน
บริษทั ฯ มีการวางแผนเกีย่ วกับการบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ อย่างมีระบบ โดยได้ลงทุนก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ และติดตัง้ อุปกรณ์รวมถึงเครือ่ งมือที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันมลภาวะ
ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งของโครงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการ
ออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากโรงงาน ท�ำให้น�้ำที่จะระบายออกนอกโรงงาน มีคุณสมบัติดีกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก�ำหนด ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังน�ำมาใช้ในการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะใช้น�้ำในกระบวนการผลิตน้อยส่งผลให้ต้นทุนลดลง และลดปริมาณน�้ำที่
ต้องบ�ำบัดลง
ใช้นำ�้ จากอ่างเก็บน�ำ้ ทีข่ ดุ ขึน้ เองไม่รบกวนแหล่งน�ำ้ สาธารณะเพือ่ รองรับน�ำ้ หลาก น�ำ้ ล้นในฤดูฝน โดยมีความจุรวม 36 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคของโรงงาน โดยไม่รบกวนแหล่งน�้ำธรรมชาติของชุมชน
การไม่ระบายน�ำ้ สูแ่ หล่งสาธารณะ น�ำ้ ทีร่ ะบายออกจากโรงเยือ่ และกระดาษจะไม่ระบายออกสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะแต่จะระบายสูอ่ า่ ง
เก็บน�้ำซึ่งรองรับน�้ำที่บ�ำบัดแล้วได้ถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามที่ได้จัดท�ำสัญญาไว้แล้ว น�้ำดังกล่าวจะถูกใช้รดต้นไม้
กระดาษในแปลงปลูกต้นกระดาษบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท�ำให้ไม้เจริญเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ติดตัง้ อุปกรณ์ขจัดกลิน่ เพือ่ ให้ปราศจากกลิน่ รบกวนทัง้ ภายในโรงงานและบริเวณใกล้เคียง โดยจะน�ำกลิน่ ส่งไปตามท่อเข้าสูเ่ ตาเผา
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งการด�ำเนิน
การจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น เน้นการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ
บริษัทฯ เน้นการน�ำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การน�ำกากตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ไปใช้ในการปรับปรุงดิน
ในพื้นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ การน�ำปูนขาวที่เหลือใช้ ไปให้ชาวนา เพื่อปรับสภาพดินเปรี้ยว โดยร่วมกิจกรรมกับเกษตรอ�ำเภอ
โรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ ด้านต่าง ๆ ได้แก่
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จาก
กระทรวงแรงงานฯ ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560
- รางวัลโครงการอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิง่ แวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ ปี 2539 และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
ที่ 3 รับรองตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักในความส�ำคัญของการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานอย่าง
มั่นคงและต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก บริษัทจึงได้น�ำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ
พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าในปัจจุบนั ไม่มผี ลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้
โดยบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักต้นทางที่ใช้ในการผลิตเยื่อใยสั้น คือ ไม้จากต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ โดยต้นกระดาษนั้นได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ต้นกระดาษที่มีปริมาณเยื่อสูง มีความต้านทานโรค และทนต่อสภาวะอากาศในประเทศไทย ในส่วนของ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ประกอบไปด้วย เยื่อใยสั้นที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เอง และเยื่อใยยาวที่กลุ่มบริษัทฯ น�ำเข้า
จากต่างประเทศ ซึ่งการขาดแคลนวัตถุดิบหลักดังกล่าวในการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
กิจการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการในการจัดหาวัตถุดิบที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการขาดแคลน
วัตถุดิบจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อกระดาษ

เยื่อกระดาษทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เป็นเยื่อใยสั้น โดยใช้ไม้จากต้นกระดาษในกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงนาม
ในสัญญากับคู่ค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นผู้เพาะพันธุ์ต้นกระดาษ บริหารและจัดการการจัดหาไม้จากต้นกระดาษ รวมทั้งบริหาร
และจัดการการขนส่งไม้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดหาไม้ท่อนและไม้สับ สัญญาจ้างบริหารจัดการงานส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ
จากมาตรการในการจัดหาแหล่งวัตถุดบิ ทีก่ ล่าวไว้ในข้างต้น ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดบิ นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการส่งออกไม้สับจากต้นกระดาษ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการจัดหาไม้สับนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
2) วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษพิ มพ์ เขียน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้เยื่อกระดาษ 2 ประเภท ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน คือ เยื่อใยสั้น และเยื่อใยยาวส�ำหรับเยื่อใยสั้นที่ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิตนั้น กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่ โดยก�ำหนดแผนในการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ได้สูงที่สุด โดยน�ำเข้าเยื่อใยสั้นที่เป็นส่วนต่างระหว่างความต้องการเยื่อใยสั้นในกลุ่มบริษัทฯ กับก�ำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้
โดยมีการส�ำรองปริมาณเยื่อใยสั้นไว้ประมาณ 2– 4 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
ในส่วนของเยื่อใยยาวนั้น กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยาวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นต้นไม้พวก
สน เติบโตได้ดีในที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อเยื่อใยยาวจากตลาดเป็นรายครั้งทุก 2-3 เดือน ด้วยการให้ผู้ผลิต
และ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเสนอราคาเข้ามาประมาณ 3 ราย ซึง่ เป็นคูค่ า้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ บริษทั ฯ มาอย่างยาวนาน ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ
ไม่ได้มกี ารเข้าท�ำสัญญากับผูผ้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใด เนือ่ งจากผูผ้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเยือ่ ใยยาวในตลาดมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
จากการปฎิบตั ติ ามมาตรการต่าง ๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ บริหารและจัดการวัตถุดบิ เป็นผลให้ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต
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3) วัตถุดิบอื่น

3.1) สารเคมี
นอกเหนือจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
เป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอเรต แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟูริก
เมทธานอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึ่งการจัดซื้อสารเคมีเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับคู่ค้า
รายใดเช่นเดียวกับการจัดหาเยือ่ ใยยาว เนือ่ งจากสารเคมีหลายชนิดทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ใช้มผี ผู้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอยูใ่ นตลาดเป็นจ�ำนวนมาก
ในราคาที่ใกล้เคียงกัน และจัดหาได้ง่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อมีอ�ำนาจต่อรองค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตสารเคมีบางชนิดด้วยตนเอง ซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนน้อยราย และใช้ใน
กระบวนการผลิตในปริมาณค่อนข้างมากเมือ่ เทียบกับสารเคมีชนิดอืน่ เช่น คลอรีนไดออกไซด์ (CLO2) และแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดสังเคราะห์
(PCC) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบลงได้ นอกจากนี้ สารเคมีบางชนิดสามารถใช้สารอื่นที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด
ทดแทนได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่า ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
3.2) น�ำ้ ดิบและน�ำ้ เพื่อการอุตสาหกรรม
น�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นสาธารณูปโภคหลักที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หากกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต ย่อมส่งผลกระทบให้การ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงักได้ ดังนั้น การจัดหาแหล่งน�้ำไว้ใช้ในระยะยาวย่อมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ต่อผลการด�ำเนินงาน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน�้ำ กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการโรงกรองน�้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซึ่งมีความสามารถในการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำอุตสาหกรรม 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ
29.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีพื้นที่อ่างเก็บน�้ำประมาณ 800 ไร่สามารถบริการจัดหาน�้ำดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี และได้ท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำระยะยาวดังกล่าวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้ใน
ระดับหนึ่ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น
ความเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะขาดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ
3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึง่ เป็นสินค้าทีแ่ ทบจะไม่มคี วาม
แตกต่างกัน และราคาของสินค้าดังกล่าวถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of
Demand) ไม่สูงนัก จึงเป็นเหตุท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ทั้งจ�ำนวน และท�ำให้ราคาขายสินค้า
ของกลุม่ บริษทั ฯ จึงสะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ ดังกล่าวได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของกลุม่ บริษทั ฯ ในระยะยาวได้ ตัง้ แต่บริษทั ฯ ขยายก�ำลังการผลิตกระดาษในปี 2556 ส่งผลให้ปริมาณเยือ่ ใยสัน้ ทีผ่ ลิตได้ไม่เพียงพอ บริษทั ฯ
ต้องน�ำเข้าเยือ่ ใยสัน้ จากต่างประเทศบางส่วน โดยเฉพาะในช่วงการปิดซ่อมบ�ำรุงโรงเยือ่ ประจ�ำปี ซึง่ ส่งผลกระทบท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษขึ้นมา และด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้
มีการปลูกต้นกระดาษในพื้นที่วา่ งเปล่าและบนพื้นที่ตามคันนา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อใยกระดาษ และน�ำเยื่อกระดาษที่ได้ไป
เข้ากระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนต่อไป ทั้งนี้ ต้นกระดาษเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยื่อในปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายในการปลูกอยู่
ในระดับเดียวกันกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสทั่วไป จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่งในช่วงที่ราคาวัตถุดิบ
ดังกล่าวมีความผันผวน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการวิจัยพัฒนาเทคนิคที่ใช้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่ามาทดแทนเยื่อใยสั้นได้อีกบางส่วน
ท�ำให้ผลกระทบจากการน�ำเข้าเยื่อใยสั้นต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก ซึ่งปัจจุบัน สัดส่วนการใช้เยื่อใยสั้นน�ำเข้ามาใช้ในการผลิตไม่เกิน 10%
ของปริมาณวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตกระดาษทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ ที่หาซื้อในตลาดได้ยากเพื่อ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
จากมาตรการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้างต้น ประกอบกับการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง และหาวัตถุดิบ
อื่นทดแทน ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้วา่ จะสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมากนัก

60 รายงานประจ�ำปี 2560

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขาย

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียนโดยทั่วไปเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจท�ำให้ราคา
ขายของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีความผันผวน และ/หรืออาจปรับตัวลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญได้ หากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลีย่ นแปลงไป
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มลี กั ษณะเด่นแตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ อาทิเช่น ความเนียนเรียบของ
กระดาษ การต้านทานความชื้นของกระดาษ และการดูดซับหมึกพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีฝา่ ยรับประกันคุณภาพ (Quality
Assurance and Technical Services) ที่คอยให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การด�ำเนินการดังกล่าว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดับกลางและระดับบน มี
ความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และไม่อ่อนไหวต่อระดับราคามากนัก ท�ำให้สามารถก�ำหนดราคาสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด และไม่ผันผวนไปตามสภาวะอุตสาหกรรมมากนัก
อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า Double A ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภคในตลาด (Brand Awareness) และสื่อสาร
ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงกับตลาดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อให้
ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอันดับแรกทุกครั้งที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า มีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และ
เข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ กับสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้น
เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการ จากการด�ำเนินการทางการตลาดดังกล่าว ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถรักษาเสถียรภาพ
ของราคาจ�ำหน่ายสินค้าไว้ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ราคาขายผันผวนหรือปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ก็คาดว่าจะสามารถรักษาความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรไม่ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบมากนัก เนื่องจากระดับราคาสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สูงกว่าราคาตลาดโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ท�ำให้มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงได้จากการส่งเสริมการขาย อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง จึงท�ำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขายที่อาจกระทบต่อ
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่ งพิ งผู้จัดจ�ำหน่าย

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้ามีผลกระทบต่อความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเป็นอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งผู้บริหาร
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้เข้ามาดูแลการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในสภาวะ
ตลาด เข้ามารับผิดชอบในการจัดหาผู้จัดจ�ำหน่าย พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และวางแผนท�ำการตลาดร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ จะเป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าตรงไปยังช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหน่ายมากกว่า 70 ราย ส�ำหรับตลาดใน
ประเทศ และมากกว่า 2,900 ราย ส�ำหรับตลาดต่างประเทศใน 145 ประเทศ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาผูจ้ ดั จ�ำหน่ายช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวาง และช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่กลุม่
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ และผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละรายนั้นมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าด้วยการกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)
หลายแห่งที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายรูปแบบใหม่ของตนเอง เช่น ศูนย์ถา่ ยเอกสาร Double A Copy Center ศูนย์ถา่ ยเอกสารสมาชิก Double A Copy Member และ
ร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop ร้านขายกระดาษและเครื่องเขียนสมาชิก Double A Stationery Member
รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและจดจ�ำ
ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยการสื่อสารและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดย
ผู้จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าเหล่านี้
จากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีผจู้ ดั จ�ำหน่ายจ�ำนวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ
มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายลงได้ในระดับหนึ่ง และสามารถท�ำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย รวมทั้ง ผู้บริโภคกลุ่มอื่นในตลาดด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิง
ผู้จัดจ�ำหน่ายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยี

ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนทัว่ ไป ผูค้ นส่วนใหญ่พงึ่ พาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เนต
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกันมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ท�ำให้ความต้องการใช้กระดาษเพื่อการติดต่อสื่อสารทั่วไปลดน้อยลง อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่าง ๆ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้
การน�ำเสนอและจ�ำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการจ�ำหน่ายเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์ปกติยังคงอยู่
ในระดับทีต่ ำ�่ มาก และผูใ้ ช้งานสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นยี้ งั อยูใ่ นวงจ�ำกัด กลุม่ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ และได้ปรับปรุงกลยุทธ์
ต่าง ๆ ให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการกับพฤติกรรมการของผูบ้ ริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
1. ผลักดันการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ในส�ำนักงานให้มากขึ้น
2. การสร้างกลยุทธ์มุ่งเน้นการรองรับธุรกิจหรือภาคส่วน ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้กระดาษ เช่น ทนายความ บัญชี การศึกษา และ
หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค
3. การขยายฐานธุรกิจไปในประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งยังมีอัตราการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวได้
3.1.6 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและจ�ำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ และรักษาระดับของยอดขายให้มีเสถียรภาพ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหยุดชะงัก
เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัย
ธรรมชาติและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและอยู่นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้าดับ
อุบตั เิ หตุในระหว่างปฏิบตั งิ าน อัคคีภยั และการก่อการร้าย ย่อมส่งผลในเชิงพาณิชย์ตอ่ การประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ
จึงได้ก�ำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขในกรณีดังกล่าว เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะได้รับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวและผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย โดยใช้มาตรฐานสากลในการออกแบบระบบการ
ปฏิบตั งิ าน จัดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิต การเดินเครือ่ ง (Process Operation) การบ�ำรุงรักษา (Preventive,
Corrective and Predictive Maintenance) ให้มีความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วน มีการจัดเตรียมอะไหล่และเครื่องมือไว้อย่างเพียงพอ
และได้ท�ำการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาขยายคอขวด (Debottlenecking) ของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จัดโครงสร้างองค์กร
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ มอบหมายงาน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ ในระหว่างการท�ำงาน เนือ่ งจากการด�ำเนินงานในแต่ละส่วนมีความซับซ้อน และต้องเกีย่ วข้องกับเครือ่ งจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เป็น
จ�ำนวนมาก ซึง่ ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการท�ำงาน และกลุม่ บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ เติมในการป้องกันและระงับอัคคีภยั โดย
ด�ำเนินการติดตัง้ ระบบหัวกระจายน�ำ้ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ในสถานประกอบการ และได้เพิม่ จ�ำนวนหัวกระจายน�ำ้ ดังกล่าว
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก อีกทั้ง มีการตรวจสอบระบบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีคณะท�ำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ERT) ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถก�ำหนดแนวทางรับและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีการประชุมกันภายใน
ร่วมกันทุกฝ่ายร่วมกัน เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน และตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อลดมูลเหตุของที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และ
ควบคุมระดับความเสีย่ งและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ โดยค�ำนึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส�ำคัญ และ
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยให้แก่กิจการ
ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยกับบริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) คุ้มครองความเสี่ยงภัย 2 ประเภทหลัก คือ ประกัน
ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และสินค้าคงคลัง ซึง่ มีทนุ ประกันรวมทัง้ สิน้ 23,132.00 ล้านบาท โดยมีวงเงินคุม้ ครองเป็นจ�ำนวน 11,000 ล้านบาทต่อ
เหตุการณ์และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึง่ มีทนุ ประกันรวม 1,700.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ประกันภัยทัง้ 2 ประเภทนี้ สามารถครอบคลุม
ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจและทรัพย์สินของที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จึงช่วยให้ความเสี่ยงจาก
การด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงได้

62 รายงานประจ�ำปี 2560

3.1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อลด
ผลกระทบหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน บุคลากร ชุมชน และสภาพแวดล้อม จากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการวางแผน
และก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่การเลือกท�ำเลที่ตั้งสถานประกอบการที่ห่างไกลจากชุมชน การด�ำเนินการก่อสร้าง
โรงงานตามมาตรฐานสากล การติดตั้งระบบก�ำจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ การจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำจากกระบวนการผลิต และการฝึกอบรม
บุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวติ ของ
พนักงานและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ มุง่ เน้นให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังได้จดั ทีมงาน
เฝ้าระวังปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมอย่างใกล้ชดิ และมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล
ปัจจุบันบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ISO 14001 โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จากภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านชีวอนามัยและคณะกรรมการ
ด้านสิง่ แวดล้อมขึน้ เพือ่ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานทีห่ น่วยงานราชการ
ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระหนี้ของผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า และลูกค้า

ขั้นตอนการจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มจากการที่ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือลูกค้าส่งค�ำสั่งซื้อเข้ามายังกลุ่มบริษัทฯ จากนั้นจะมี
การตกลงเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันจนแล้วเสร็จ ต่อมากลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ
และจะได้รับเงินค่าสินค้าจากคู่ค้าภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกรรมดังกล่าว มีโอกาสที่ผู้จัดจ�ำหน่ายหรือลูกค้าจะ
ประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่องจนท�ำให้ไม่สามารถช�ำระค่าสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อาจส่ง
ผลกระทบต่อการช�ำระเงินของคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ภาวะความไม่สงบภายในประเทศ ข้อพิพาททางการเมือง และการเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งหากลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ช�ำระค่าสินค้าได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือไม่สามารถช�ำระ
ค่าสินค้าบางส่วนหรือทั้งจ�ำนวนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ย่อมส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่
ประเมินไว้ หรือเกิดค่าใช้จา่ ยจากการมีหนี้สูญ
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

771
(1)
770

501
(1)
500

347
(1)
346

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

3,288
(45)
3,243

2,582
(26)
2,556

2,367
(9)
2,358

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

4,013

3,056

2,704
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้าจากปี 2558 ถึงปี 2559 และ ปี 2560 พบว่ายอดลูกหนี้การค้าระหว่างปี 2558 กับปี 2559
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 และเมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้าระหว่างปี 2559 กับปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.32 ซึ่งพฤติกรรมการจ่ายช�ำระเงินของลูกค้าจะมีรอบการจ่ายช�ำระเงินที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าที่เป็นปกติ โดยลูกหนี้
การค้าไม่ใช่ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระเงิน หรือเกิดจากลูกค้าชะลอการช�ำระเงิน หรือลูกค้าขาดสภาพคล่องในการช�ำระหนี้ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าที่ค้างช�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 ซึง่ เป็นอันดับเครดิตสูง และมีความเสีย่ งต�ำ่ และพร้อมทีจ่ ะจ่ายสินไหมทดแทนให้กบั กลุม่ บริษทั ฯ ได้สงู สุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าหนี้
ที่ผิดนัดช�ำระเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ รวมไปถึงการล้มละลายทางการเงินของคู่ค้า การปฏิวัติ และปัญหาการเมืองภายในประเทศคู่ค้า
ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า หรือตัวแทนจ�ำหน่าย ทั้งใน
ส่วนของประวัติบริษัท ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือก่อนที่จะเข้าท�ำธุรกรรมทางการค้าร่วมกัน ปัจจุบัน
ลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผูม้ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางในตลาดการค้า และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ บริษทั ฯ มาอย่าง
ยาวนานท�ำให้ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดช�ำระของลูกหนี้การค้าในประเทศมากนัก
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดเงือ่ นไขการช�ำระเงินและหลักประกันทีเ่ หมาะสมกับความ
เสีย่ งของลูกค้าแต่ละราย และติดตามการช�ำระเงินโดยตรงกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการจัดท�ำรายงานสถานะลูกหนีป้ กติและลูกหนีท้ จี่ ะ
ครบก�ำหนดเป็นรายสัปดาห์ เพือ่ ใช้ในการติดตามการช�ำระหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามีลกู หนีเ้ ริม่ ผิดนัดช�ำระ จะมีการส่งหนังสือทวงถามเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งอาจบังคับให้วางหลักทรัพย์ค�้ำประกันตามความเหมาะสม ตลอดจนถึงขั้นเข้าสู่การฟ้องร้องด�ำเนินคดี
3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีจ�ำนวนประเทศปลายทางปัจจุบันกว่า 145 ประเทศ แม้ว่านโยบายการ
ส่งออกของกลุม่ บริษทั ฯ จะก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในบางประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย
ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีรายได้หลักเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล ส่วนใหญ่เป็นรายได้ทมี่ าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี
และอืน่ ๆ เช่น ดอลลาร์ฮอ่ งกง หยวน มาเลเซียริงกิต ปอนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ก็มตี น้ ทุนวัตถุดบิ สารเคมี
อะไหล่ และเครือ่ งจักรบางส่วนทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและยูโร รวมทัง้ ยังมีคา่ บริการค่าขนส่งในต่างประเทศ
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่าง ๆ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี หยวน ดอลลาร์
ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน ดองเวียตนาม เป็นต้น
แม้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ จะพยายามบริหารกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเดียวกัน เพือ่
เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)แต่ก็ยังมีบางช่วงเวลาที่จะต้องอาศัยมาตรการอื่นมาเสริม เช่น การเข้าท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
จากการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มากนัก ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไร
ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
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3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และหนี้สิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)
เงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับโครงการ
โรงกระดาษ 3 จากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)
หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท
รวม

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

หลักประกัน

ครบก�ำหนด

2,510.63

MMR+0.75%, MMR, BIBOR
บวกด้วยไม่ต�่ำกว่า 1.50%,
LIBOR 6 เดือนบวกด้วยไม่ต�่ำกว่า
2.00%, MLR-3.20% และ 4.20%

มี

ภายใน 1 ปี

229.48

MLR-0.5 ถึง MLR

มี

2564

1,816.93

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ�ำ 12 เดือน+3.50%

มี

2564

ไม่มี

2561 - 2565

–

–

15,109.46
19,666.50

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70,
4.85, 4.90, 5.00, 5.05, 5.10, 5.25,
5.30, 5.50 และ 5.55% ส�ำหรับ 3 ปี
4 ปี 5 ปี และ 5 ปี 6 เดือน
–

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,327.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท�ำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายและ
ต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานหรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยหากอัตราดอกเบี้ย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 บริษทั ฯ จะมีภาระเพิม่ ขึน้ จ�ำนวนประมาณ 43.27 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นมา
ท�ำให้สัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลดลงซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ
สามารถประมาณการต้นทุนการด�ำเนินงานทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยูใ่ นระดับ
ที่มีเสถียรภาพได้
3.2.4 ความเสี่ยงจากการช�ำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน

ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ จัดหาสินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานบางส่วนมาจากการเข้าท�ำสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้
ได้มกี ารจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินรวมทั้งสิ้น 229.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเป็นจ�ำนวน 196.78 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทรวมทั้งสิ้น
1,816.93 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี จ�ำนวน 455.26 ล้านบาท ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญากู้ยืม
เงิน เพื่อไม่ให้การช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�ำคัญ ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย ได้ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ รวมทั้ง การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิเช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วน
หนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินได้
จะมีผลให้เจ้าหนีเ้ งินกูส้ ามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ผิดเงือ่ นไข ก�ำหนดเงือ่ นไขอืน่ ใดเพิม่ เติม หรืออาจด�ำเนินการยึดหลักประกัน
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการช�ำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ได้นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายที่จะพยายามรักษา
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รวมทั้ง พยายามรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะท�ำให้ความ
เสี่ยงจากการช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ
3.2.5 ความเสี่ยงจากการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน

ในการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อ 7.1(ญ) ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้นั้น ก�ำหนดให้
หนี้สินในสูตรการค�ำนวณไม่นับรวมถึง (1) หนี้ด้อยสิทธิ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ (3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจากเจ้าหนี้ด้อยสิทธิจะมี
สิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์อันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทล้มละลาย หรือมีการช�ำระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่จะมีอันดับสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ โดยจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสิทธิไล่เบี้ยของหนี้ด้อยสิทธิมี
ลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงน�ำหนีด้ อ้ ยสิทธิทงั้ 3 รายการดังกล่าวมานับรวมอยูใ่ นส่วนของทุน (Equity)
แทนการนับเป็นหนีส้ นิ ซึง่ สูตรการค�ำนวณอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของบริษทั ฯ จะแตกต่างจากสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของหุน้
กู้ทั่วไปที่หนี้สินจะใช้หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้ด้อยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี้ด้อยสิทธิ ท�ำให้ D/E Ratio ที่ค�ำนวณตาม
สูตรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กิจการยังด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติ หนี้ด้อยสิทธิมีสิทธิในการได้
รับช�ำระหนี้เสมือนเทียบเท่ากับเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้ทั่วไป
การค�ำนวณ D/E Ratio ตามสูตรของบริษัท อาจส่งผลให้ในอนาคตบริษัทสามารถก่อหนี้ด้อยสิทธิและ/หรือภาระหนี้สินอื่นได้เพิ่มขึ้น
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้มากกว่าบริษัททั่วไปที่ก�ำหนดสูตร D/E Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
และแม้ว่าการก่อหนี้ด้อยสิทธิของบริษัทฯ จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องในการช�ำระหนี้หรือ
สินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้ด้อยสิทธิทั้งหมด โดยปี 2560 บริษัทยังไม่มีภาระหนี้ด้อยสิทธิเกิดขึ้น

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 400,771,804 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ
98.87 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมผ่าน DOUBLE A
HOLDINGS LIMITED และบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ตามล�ำดับ เป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 98.87 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึง
มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ดังนั้น การเข้าท�ำรายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางที่ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด ซึง่ จะส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการเข้าท�ำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกันนั้น
ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ อาทิเช่น การซื้อขายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืม
ระหว่างกัน เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 12 เรื่องรายการระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และด�ำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยได้ก�ำหนดแนวทางในการ
พิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน และมีนโยบายในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ำหรับการเข้าท�ำ
รายการระหว่างกันทุกรายการ รวมทั้ง มีการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้
รับเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะรายการเทียบเท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส เช่น การจัดให้มีความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรืออาจมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติการเข้าท�ำรายการได้ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่ม
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จึง
ท�ำให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

66 รายงานประจ�ำปี 2560

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะส�ำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปด้วย ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ เป็นหลัก ซึง่ สินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวนี้ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีทงั้ สิน้ 23,932 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่
บริษัทฯ นั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องมือ
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่างการก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อด้อยค่า
รวม

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

3,739
7,970
43,986
413
530
3,374
1,032
(36,470)
(642)
23,932

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ/เช่าซื้อ/เช่าทางการเงิน
เจ้าของ

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

67

สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตน

รายการสินทรัพย์ที่ซื้อมาของบริษัทย่อย

ในเดือนมกราคม 2556 DA Alizay SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อโรงงานและทรัพย์สินของโรงงานผลิตกระดาษอลิเซ่จาก
รัฐบาลฝรัง่ เศสเพือ่ ขยายฐานการผลิตใหม่ในประเทศฝรัง่ เศสส�ำหรับการบุกตลาดในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวันตก เดิมโรงงาน
แห่งนี้เป็นของบริษัทเอกชนจากฟินแลนด์ ภายใต้ชื่อ โรงเยื่อและโรงกระดาษอลิเซ่ (Alizay) หลังประสบปัญหาจนต้องปิดโรงงาน รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงเข้าจึงเข้าซื้อกิจการเพื่อน�ำมาขายต่อให้นักลงทุนรายอื่นเพื่อให้เปิดด�ำเนินงานได้อีกครั้ง โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตกลงเลือก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทยที่มีกระดาษไปจ�ำหน่ายในประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินการต่อเพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 18 ล้านยูโร
(เทียบเท่าประมาณ 720 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัท Cabinet ROUX ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและ
ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ ผลของการประเมินมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนที่ซื้อมาก เนื่องจากผู้ประเมิน
ตั้งสมมุติฐานว่าบริษัทฯ จะมีการด�ำเนินงานตามก�ำลังการผลิตของโรงงาน บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าในปีแรกของการ
ด�ำเนินงาน บริษัทฯ คาดว่าจะไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตามนั้น ดังนั้นมูลค่าตามราคาที่ประเมินได้จึงสูงเกินไป จึงได้เพิ่มวิธีการประเมินราคา
โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เพื่อปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาให้แสดงมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้
ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราคิดลดและอัตราการเติบโต ซึ่งด�ำเนินการประเมินโดยทีม
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอีกครั้ง การประเมินราคาใหม่ดังกล่าวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยได้ปรับเพิ่มส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 3,067 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2556
ต่อมาในปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร และโรงงานในบริเวณ
เดียวกันโดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 4.2 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 160 ล้านบาท)
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งในปี 2557 มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบสกุล
เงินบาทอย่างเป็นสาระส�ำคัญ จึงเป็นเหตุให้มลู ค่าสินทรัพย์ของ DA Alizay SAS ลดลง จึงได้จดั ให้มกี ารประเมินราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ใหม่โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ตามหลักเกณฑ์เดิม การประเมินราคาใหม่ดังกล่าวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 157 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ DA Alizay SAS อีกครั้งเนื่องจากพบข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า กล่าวคือ ราคาวัตถุดบิ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลงแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า จึงเป็นเหตุให้มลู ค่า
สินทรัพย์ของ DA Alizay SAS ลดลง โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ตามหลักเกณฑ์เดิม การประเมินราคาใหม่ดังกล่าวนี้ท�ำให้มูลค่าสินทรัพย์
ของ DA Alizay SAS ลดลง 922 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน
โดยสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือครอง

บริษัทฯ
บริษัทฯ
APM3

หลักประกัน

ลักษณะวงเงิน

วงเงิน

สินค้าคงเหลือจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต
เนื้อที่ 138 ไร่ และเครื่องจักร
โดยมีมูลค่าการจดจ�ำนอง 4,600 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะสั้น(1)
สัญญาเช่าทางการเงิน
วงเงินกู้เงินระยะยาว

2,990 ล้านบาท
250 ล้านบาท
3,200 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะสั้น(1)

800 ล้านบาท

หมายเหตุ : (1) วงเงินกู้ระยะสั้น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค�้ำประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ทรัสต์รีซีส วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 9 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

กรรมสิทธิ์

82
(72)
10

เจ้าของ

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้
รูปแบบเครื่องหมาย/
ลิขสิทธิ/์ สิทธิบัตร

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/บริการ

1. เครื่องหมายการค้า
“Quality”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ
(1991)

กระดาษ/อุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

2. เครื่องหมายการค้า
“Paper From Khan-Na

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ
(1991)

ต้นไม้/กระดาษ

3. เครื่องหมายการค้า
“Shih-Tzu”

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ
(1991)

กระดาษ

4. เครื่องหมายการค้า
“Double A”

กระดาษ/บริการ/ โทนเนอร์/
ยางล้อรถยนต์/อาหาร/
บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ
ต้นกล้าไม้/ไวน์/ตลับหมึกใช้กับ
(1991)
เครื่องพิมพ์/ข้าวบรรจุถุง/
น�้ำดื่ม/บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป

เลขที่ค�ำขอ/
่ ดทะเบียน
ประเทศทีจ

ระยะเวลาคุ้มครอง/
ครบก�ำหนดต่ออายุ

เลขที่ค�ำขอ 688498,
559851 จดทะเบียน
เอาไว้ 58 ประเทศ
เลขที่ค�ำขอ 777885
จดทะเบียนเอาไว้
12 ประเทศ
เลขที่ค�ำขอ 511361
จดทะเบียนเอาไว้
2 ประเทศ

10 ปี/
28 กุมภาพันธ์ 2561,
22 กรกฏาคม 2563

เลขที่ค�ำขอ 426317
จดทะเบียนเอาไว้
141 ประเทศ

10 ปี/
25 สิงหาคม 2563
10 ปี/
5 กุมภาพันธ์ 2566
10 ปี/
19 กรกฎาคม 2563

กรณีครบก�ำหนดระยะเวลาคุ้มครอง แล้วสามารถยื่นค�ำขอต่ออายุได้ ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเยื่อและกระดาษ ซึ่งรวมถึงธุรกิจผลิต
สารเคมีตา่ ง ๆ ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำที่เป็นแหล่ง
พลังงานส�ำคัญในกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในอนาคต
อีกทั้ง หากมีธุรกิจอื่นใดที่นา่ สนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่า บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งการเข้าไปลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย
และบริษทั ร่วม โดยการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมในการบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวม
ทั้งมีการก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมการด�ำเนินงานขององค์กรที่บริษัทฯ เข้าไปถือ
หุ้นอยู่ ให้เป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ และสามารถสร้างผลก�ำไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ง สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันตามความ
เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีของคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมี
ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้มีคดีความที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้มีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

6.1 ข้อมูลทั่วไป
6.1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ
1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107537000602
5,029.86 ล้านบาท
4,053.69 ล้านบาท
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

6.1.2 บริษัทย่อย

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ต�ำบลบางวัว
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
0105538054097
2,600.00 ล้านบาท
2,600.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
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:
:
:
:
:
:

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
1/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255549000731
3,500.00 ล้านบาท
3,500.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายคลอรีนไดออกไซด์
1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255553000686
104.00 ล้านบาท
104.00 ล้านบาท

4) บริษัท ไลม์ ควอลิต้ี พั ลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายปูนขาวและน�้ำยาขาว
1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255553000678
322.00 ล้านบาท
322.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ดี.เอ.อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายออกซิเจนชนิดแบบแห้งและแบบเหลว
1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000117
47.20 ล้านบาท
47.20 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต
203 หมู่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0105537071664
40.00 ล้านบาท
40.00 ล้านบาท
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7) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)

12) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

Quality Paper Mill Limited
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
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
157.90 ล้านตากา

8) บริษัท ดั๊บเบิล
้ เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด”)
ประกอบกิจการขายน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0105538077445
501.616 ล้านบาท
501.616 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:

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

13) APC Middle East FZE (“APC ME”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

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

9) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พั ลพ์ มิลล์ 3 (“APulpM3”)

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000156
3,132.50 ล้านบาท
841.055 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:

10) Metro Profit International Limited (“Metro”)

15) บริษัท คันนา จ�ำกัด (“KN”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

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

11) DA Alizay SAS (“Alizay”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
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:
:
:
:
:
:

DA Alizay SAS
ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน
ZI du Clos Pré - 27460 Alizay
790 462 972 R.C.S. EVREUX
75,737,012 ยูโร
75,737,012 ยูโร

:
:
:
:
:
:

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

บริษัท คันนา จ�ำกัด
สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษ
207 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
530.00 ล้านบาท
530.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

DA International Capital Holding Pte. Ltd.
เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
4 Leng Kee Road, #03-12 SIS Building, Singapore (159088)
201406043Z
4,539,061 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
4,539,061 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
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17) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)

21) NPS Mosa Shipping S.A.

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

:
:
:
:
:
:

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

18) Tofte 1 Shipping Company Limited

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

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

19) NPS Mosa Shipping Company Limited

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

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

20) Alizay 1 Shipping Company Limited

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
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:
:
:
:
:
:

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

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
-

22) Tofte 1 Shipping S.A.

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

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
-

23) Alizay 1 Shipping S.A.

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:

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
-

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

Biomasse Energie d’ Alizay
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝรั่งเศส
Zone industrielle du Clos du Pre’ 27460 Alizay
499 270 619
200,000 ยูโร
200,000 ยูโร
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6.1.3 บริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0107553000123
(66)20-101999
www.doubleapower.com
10,000.00 ล้านบาท
9,354.04 ล้านบาท
หุ้นสามัญ 935,403,920 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
57/5-9 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0245554001309
(66)38-532833
(66)38-532829
370.00 ล้านบาท
370.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
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:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
0245554001317
(66)20-101999
1,640.00 ล้านบาท
1,640.00 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000786
(66)37-208800 ต่อ 3211
1,520.00 ล้านบาท
1,520.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
218 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000794
(66)37-208800 ต่อ 3211
1,778.00 ล้านบาท
1,778.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด”)
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
155 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000969
(66)20-101999
2,427.00 ล้านบาท
2,303.50 ล้านบาท
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7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000620
(66)37-208800 ต่อ 3211
950.00 ล้านบาท
950.00 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000214
(66)20-101999
660.00 ล้านบาท
596.74 ล้านบาท

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

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000270
(66)20-101999
1,515.00 ล้านบาท
378.75 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000471
(66)20-101999
2,492.00 ล้านบาท
720.50 ล้านบาท

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

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)

ชื่อบริษัท

:

ประเภทธุรกิจ

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)
94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
0245555000985
(66)20-101999
1,380.00 ล้านบาท
1,310.44 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001519
(66)20-101999
250.00 ล้านบาท
250.00 ล้านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
78 รายงานประจ�ำปี 2560

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001527
(66)20-101999
350.00 ล้านบาท
346.00 ล้านบาท
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14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)

18) บริษัท เอ็นพี เอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255557000222
(66)20-101999
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อี 85 จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ำกัด”)
ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล
78 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000081
(66)20-101999
3,853.00 ล้านบาท
3,853.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด”)
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556001098
(66)20-101999
150.00 ล้านบาท
37.50 ล้านบาท

19) บริษัท เอ็นพี เอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)

15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันร�ำดิบและกากร�ำสกัด
107/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0105531003578
(66)38-538801
(66)38-539754
30.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0245552001221
(66)38-540330
(66)38-540331
310.00 ล้านบาท
310.00 ล้านบาท

20) บริษัท เอ็นพี เอส ออรานา จ�ำกัด (“NPS OR”)

ชื่อบริษัท

:

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ�ำกัด”)
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000301
(66)38-540330
(66)38-540331
101.00 ล้านบาท
101.00 ล้านบาท

17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
80 รายงานประจ�ำปี 2560

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด
แยกสารเคมีออกจากขี้เถ้า
217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255555000543
(66)20-101999
155.00 ล้านบาท
155.00 ล้านบาท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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21) บริษัท เอ็นพี เอสเคป จ�ำกัด (“NPS Cape”)

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255556000601
(66)38-540330
(66)38-540331
4.90 ล้านบาท
4.90 ล้านบาท

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด
บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
187/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0245544000792
(66)38-540330
(66)38-540331
68.00 ล้านบาท
68.00 ล้านบาท

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

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
2169333
(66)38-540330
(66)38-540331
32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

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
(66)38-540330
(66)38-540331
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
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บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
2172548
(66)38-540330
(66)38-540331
5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

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
(66)38-540330
(66)38-540331
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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27) บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255548000037
(66)37-208800 ต่อ 3838
462.00 ล้านบาท
462.00 ล้านบาท

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้นพลังงานรวมไปถึงเยื่อกระดาษและกระดาษ
122 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255550000235
(66)20-101999
30.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท

29) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

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
33,700 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย

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

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
84 รายงานประจ�ำปี 2560

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งมันส�ำปะหลังและก๊าซชีวภาพ
99/2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)
(66)20-101999
270.00 ล้านบาท
270.00 ล้านบาท

6.2 บุคคลอ้างอิง
1) ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
(66) 2-264-0909
(66) 2-264-0789-90
www.ey.com

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
2.5 ธนาคารออมสิน
3) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2559

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2560

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,029,864,510 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 502,986,451 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วทัง้ สิน้ 4,053,695,590 บาท โดยเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 405,369,559 หุน้

7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ

7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
Averline Investments Ltd.
นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
นางจินตนา ทรงเมตตา
บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด
นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
Merrill Lynch,Pierce,Fenner & Smith Inc.
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์
นางสาวสังวร ดียิ่ง
อื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

400,771,804
3,500,000
574,000
190,000
50,000
49,790
22,000
20,095
10,000
8,150
173,220

98.87
0.86
0.14
0.05
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05

405,369,559

100.00

หมายเหตุ:
1) บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ โฮลดิง้ ส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company) และมี Double A Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
2) นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Double A Holdings Limited ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
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.
4) บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 โดยจาก
เอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็น
ผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด
่ งทีม
่ ผ
(2) ข้อตกลงระหว่างผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ในเรือ
ี ลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี 86 รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อตราสาร
หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
มูลค่าที่เสนอขาย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,350.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 650.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
1,000.00 บาท
วิธีเสนอขาย
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
วันที่เสนอขาย
19 พฤศจิกายน 2558
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
อันดับความน่าเชื่อถือ
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร
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มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ

รายงานประจ�ำปี 2560

หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.
2563, ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 200.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,100.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 11 มีนาคม 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายวันที่ 11 มีนาคม 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่
ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
2,700.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
13 พฤษภาคม 2559
13 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.10 ต่อปี
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 745.80 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
10 สิงหาคม 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.85 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
1,341.80 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
16 ธันวาคม 2559
16 มิถุนายน 2565
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.70 ต่อปี
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
754.20 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
17 กุมภาพันธ์ 2560
17 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2561, ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 442.20 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 194.40 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 133.90 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
12 พฤษภาคม 2560
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1,
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.55 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 612.50 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 432.80 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
16 พฤศจิกายน 2560
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.30 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร
วงเงินที่เสนอขายได้
วงเงินที่เหลือคงค้างอยู่
วิธีเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย 6 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
6,500.00 ล้านบาท
60.00 ล้านบาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงจ�ำกัด (II&HNW)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายของบริษัทฯ

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี
หลังจากหักส�ำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลการ
ด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขและข้อก�ำหนดใน
สัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้ อื หุน้ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
7.4.2 นโยบายของบริษัทย่อย

บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 100.00 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อยแต่ละ
แห่งในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส�ำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษทั ย่อย
จะพิจารณาถึงผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจของบริษทั ย่อยในอนาคต เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในสัญญา
กู้ยืมเงินของบริษัทย่อย และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายกิตติ

ด�ำเนินชาญวนิชย์

2. ดร.สมชัย

ฤชุพันธุ์

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาครรัตนกุล
ฐานะจาโร
รามางกูร
จารุตระกูลชัย
ศุภนันตฤกษ์
จินตนเสรี
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุสมบัติ

นายศิริชัย
พลเอกเชษฐา
ดร.วีรพงษ์
นายประชา
นางพิศมัย
นายเสรี
นายโยธิน
นายชาญวิทย์

ต�ำแหน่ง

ประธานผู้ก่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

หมายเหตุ : นายก�ำพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำ� นาจลงนามผูกพั นบริษัทฯ

ชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ด�ำเนินชาญวนิชย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
หรือ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายประชา จารุตระกูลชัย นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการ
สองในห้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร

1. นายโยธิน
2. นายชาญวิทย์
3. นายฐีระวิตต์
4. นายทวีวัฒน์
5. นายวัชเรนทร์
6. นางสาววิไลวรรณ

ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุสมบัติ
ลี้ถาวร
ศรีประพัฒนาวงศ์
นิสากรเสน
กาญจน์กมล

ต�ำแหน่ง

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่ และผู้อ�ำนวยการสายงานสนับสนุน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำนักเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้

1) วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ
การแต่งตั้งคณะท�ำงานต่าง ๆ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัททุกต�ำแหน่ง
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ทำ� กิจกรรม กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ทำ� การประจ�ำหรือไม่
4) จัดท�ำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ
5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
7) บริจาคเงิน หรือ สิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท
8) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
9) มอบอ�ำนาจและหน้าที่ช่วงให้พนักงานบริหารระดับสูง และหรือคณะท�ำงานต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่เห็นสมควร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

1) ควบคุมดูแลและก�ำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ
2) จัดท�ำแผนงานประจ�ำปีและงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและต่อบุคคลภายนอก
6) ปฏิบัติและ/หรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจในประเทศ
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

สายงานจัดหาไม้

สายงานโรงเยื่อ

ผู้อ�ำนวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน
นายทวีวัฒน์ ศรีประพัฒนาวงศ์

ป
สายงานโรงกระดาษ สายงานการแปรรู
กระดาษรีมเล็ก
และรีมใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจต่างประเทศ
นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร
สายงานบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานอลิเซ่
และผู้อำ� นวยการสายงานสนับสนุน

นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำ� นวยการฝ่
(รักษาการ)
นางสาววิไลวรรณ
นายภารวีย์
กาญจน์กมล
ศรีวิริยาภรณ์

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายก�ำพล ชยะสุนทร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) รับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ
รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2) รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและติดต่อประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

93

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ส�ำนักงานบัญชี, การเงิน,
การตรวจสอบ (147)

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สายงานส�ำนักบริหาร (36)
สายงานการตลาด - การขาย
(77)

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2560
ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุม
2.1 คณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการบริหาร
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

จ�ำนวนคน

สายงานสนับสนุนการผลิต,
ส�ำนักงาน (549)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

10

32,044,000

10
5
3
3

1,220,000
3,480,000
380,000
240,000
37,364,000

ส�ำนักงานบัญชี, การเงิน,
การตรวจสอบ (13)

สายงานส�ำนักบริหาร (4)

สายงานสนับสนุนการผลิต,
ส�ำนักงาน (50)

บริษัทฯ

บริษัทย่อย

สายงานการผลิต
(1,265)

สายงานการผลิต
(337)

จ�ำนวน (คน)
2,143

2,070

บริษัทย่อย
(404)
บริษัทฯ
(2,074)

2,074

831
502

404

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ จะสอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ดำ� รงต�ำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ในรูปของเงินเดือนคิดเป็นจ�ำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น 33.92 ล้านบาท และ 37.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ธ.ค. 58

รวม 2,478 คน

ธ.ค. 59
บริษัทฯ

ธ.ค. 60

ปี

บริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีท่ผ
ี ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานดังนี้
8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ข้อมูล ณ วันที่

– ไม่มี –

31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

8.5 บุคลากร
ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,478 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 769.93 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน
กับบริษัทรวม 219.34 ล้านบาท
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
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รายงานประจ�ำปี 2560

ปี 2560

สายงานส�ำนักบริหาร
สายงานการตลาด - การขาย
สายงานการผลิต
สายงานสนับสนุนการผลิต, ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท

บริษัทย่อย

รวม

36
77
1,265
549
147
2,074
769.93

4
0
337
50
13
404
219.34

40
77
1,602
599
160
2,478
989.27

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทฯ

บริษัทย่อย

รวม

2,070
2,143
2,074

831
502
404

2,901
2,645
2,478

ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีท่ผ
ี ่านมา

- ไม่มี นโยบายด้านการพั ฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั พนักงาน โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร เนือ่ งจากเชือ่ ว่าพนักงานเป็นส่วนส�ำคัญในความ
ส�ำเร็จของบริษทั ฯ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั บริษทั ฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพมุมสูงจาก
Drone เข้ามาปรับใช้กับการท�ำงานในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานและรายงานผลที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่งงาน และการจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับการผลิต โดยศึกษาโครงสร้าง
องค์กรระดับสากลอื่น ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบและน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดต่าง ๆ และได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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1) การฝึกหัดพนักงานใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการนี้
ให้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพนักงานรุ่นพี่ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและสอนงาน รวมถึงให้การแนะน�ำช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานไม่เกิน 3
คน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการบังคับบัญชาและ
แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ในช่วงทดลองงาน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู้ และวัดผลการปฏิบัติงานเป็น
รายเดือน โดยมีคณะท�ำงานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการท�ำงาน ซึ่งผลการประเมิน
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่
2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะ ในโครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ
ของต�ำแหน่งงาน โดยเริม่ หลักสูตรของการท�ำงานอย่างมืออาชีพ ยกระดับความรูค้ วามสามารถในการท�ำงาน โดยการจัดอบรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาสายอาชีพของแต่ละต�ำแหน่งงาน
หรือหากมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ก็จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปด้วย ซึ่งการเรียนตามแผนพัฒนาสายอาชีพนั้นเพื่อมุ่ง
พัฒนาพนักงานให้ประสบความส�ำเร็จและเติบโตในสายอาชีพ โดยบริษทั ฯ ได้ใช้เครือ่ งมือในการพัฒนานอกเหนือการอบรม (Class Room และ
On The Job) โดยให้พนักงานใช้สื่อต่าง ๆ ผ่านระบบ E Learning เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
นอกเหนือเวลาท�ำงาน และเวลาการเรียนการสอนปกติ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้นำ� ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชีพมาเป็นส่วนหนึง่ ของ
การพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งความก้าวหน้าและพิจารณาปรับผลตอบแทนของพนักงานอีกด้วย

9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการน�ำหลักบรรษัทภิบาล
มาปฏิบัติในองค์กรจะประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและ
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับ
การด�ำรงรักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลไว้ด้วย
ในทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ
และไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลหรือการควบคุมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบและติดตามดูแลการด�ำเนินกิจการ
อีกชุดหนึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ ถือเป็นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ มีความเป็นอิสระ
และมีความโปร่งใสในการบริหารงานยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ท� ำหน้าที่เสมือนหนึ่งกลจักรส�ำคัญในการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เป็น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และจัดท�ำ “คูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทัว่ ไปและเพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านตาม
เจตนารมณ์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้
1) นายกิตติ
ด�ำเนินชาญวนิชย์
ประธานผู้ก่อตั้ง
2) ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5) ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
กรรมการ
6) นายเสรี
จินตนเสรี
กรรมการ
7) นายประชา
จารุตระกูลชัย
กรรมการ
8) นางพิศมัย
ศุภนันตฤกษ์
กรรมการ
9) นายโยธิน
ด�ำเนินชาญวนิชย์
กรรมการ
10) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ
กรรมการ
หมายเหตุ :นายก�ำพล ชยะสุนทร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อ�ำนาจเช่นว่านี้คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของ
บริษัท กระท�ำการแทนก็ได้
2) ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดที่ท�ำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ท�ำการประจ�ำ
หรือไม่ประจ�ำก็ได้
3) ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
5) ในการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
6) คณะกรรมการมีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นคณะกรรมการบริหารเพือ่ ด�ำเนินกิจการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง
โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้กรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ�ำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก�ำหนด แต่
ทัง้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ นั้ ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอืน่ ตามข้อบังคับในฐานะ
กรรมการ
7) คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกับประทับตราส�ำคัญของบริษัท ให้
กระท�ำการแทนบริษัทได้
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1) นายกิตติ
2) ดร. สมชัย
3) นายศิริชัย
4) พลเอกเชษฐา
5) ดร.วีรพงษ์
6) นายประชา
7) นางพิศมัย
8) นายเสรี
9) นายโยธิน
10) นายชาญวิทย์

ด�ำเนินชาญวนิชย์
ฤชุพันธุ์
สาครรัตนกุล
ฐานะจาโร
รามางกูร
จารุตระกูลชัย
ศุภนันตฤกษ์
จินตนเสรี
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุสมบัติ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย
1) ดร. สมชัย
ฤชุพันธุ		
์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3) พลเอกเชษฐา
ฐานะจาโร
กรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 เมื่อด�ำเนินการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ทุกต�ำแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เมื่อด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ำกิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ทำ� การประจ�ำหรือไม่
4) จัดท�ำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ
5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 100 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
7) บริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
8) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานกรรมบริษัทมอบหมาย
9) มอบอ�ำนาจและหน้าทีช่ ว่ งให้กรรมการผูจ้ ดั การและหรือพนักงานบริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควรและเมือ่ ด�ำเนินการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

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

รามางกูร
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุตระกูลชัย
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จินตนเสรี

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

23/23
22/23
22/23
22/23
23/23

หมายเหตุ :
1) นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2) นางสาวกฤติกา เจตอธิการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1-3 และสิ้นสุด
การท�ำงาน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
3) นางสาวภัทรศศิร์ ฤทธิยูง รักษาการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4-5
4) นางสาวฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจากมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน
2560
ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1) ดร. สมชัย
2) นายศิริชัย
3) พลเอกเชษฐา

ฤชุพันธุ์
สาครรัตนกุล
ฐานะจาโร

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2560

5/5
5/5
4/5

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด มีจำ� นวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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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 ามมาตรการส่งเสริมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายโยธิน
ด�ำเนินชาญวนิชย์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายประชา จารุตระกูลชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : นายศิริศักดิ์ นาใจคง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1) น�ำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�ำสู่การปฏิบัติ
2) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งน�ำกลยุทธ์ด้าน
ความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก
4) น�ำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
5) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
6) ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลประสิทธิผลการด�ำเนินงานทางการบริหาร เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่มอบหมาย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดปี 2560

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

4/5
5/5
5/5

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)			
ปี 2544-2560
2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ปี 2554-2556
3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย					
ปี 2554-2557
4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)			
ปี 2554-2560

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 กรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ท� ำโดยคณะกรรมการซึ่งจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังิพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงาน
จากนั้นจึงน�ำเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผูข้ ออนุญาต ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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 หมาะสม
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั จะได้พจิ ารณาถึงความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์การท�ำงาน
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญด้วย จากนั้นจึงจะน�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวตามจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

101

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ซึง่ ถือเป็นการออกตาม
วาระ ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้นออกจาก
ต�ำแหน่งจะกลับเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษทั ในกรณีนตี้ อ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
การถอดถอนและการพ้ นจากต�ำแหน่งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษทั ฯ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการถอดถอนหรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนรายย่อยมีสทิ ธิ
ในการออกเสียงตามที่กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
และถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออกจากต�ำแหน่ง และปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ซึง่ กรรมการทีอ่ อกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้
(2) นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำ� สั่งให้ออก
(3) การลงมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้กรรมการพ้นออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- ไม่มี การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานในสาย
ที่เกี่ยวข้อง

9.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการก�ำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการด�ำเนินงาน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและวิธปี อ้ งกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร โดย
บริษทั ฯ จะได้ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ กี่ รรมการและผูบ้ ริหารในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมถึงบทก�ำหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และ
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ
ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธภาพอันดีกับผู้ลงทุน ภายใต้ชื่อโครงการ “AA เปิดบ้าน” โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพกระดาษที่
ได้มาตรฐานของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ส�ำหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะตอบ
ข้อซักถามอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วน�ำมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางใน
การติดต่อกับบริษัทฯ แสดงไว้ดังรายละเอียดในด้านล่าง
Website : http://corp.doubleapaper.com
Email
: ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท์ : 0 2659 1234 กด 9
โทรสาร : 0 3853 8968 - 72 หรือ 0 2659 1324
ที่อยู่
: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 8,780,000 บาท 85,000 ยูโร 60,500 ดอลลาร์ฮ่องกง 8,350 ดอลลาร์สหรัฐ 11,000 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 1,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 27,500 ปอนด์อียิปต์
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชีนี้

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		
(Shareholder’s Agreement)

- ไม่มี -
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริงในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว และผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่
จ�ำเป็นโดยเสมอภาค เพือ่ ประเมินสถานะของบริษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ ซึง่ จะมีการรายงานข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะจ�ำกัดสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะ
ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างอิสระและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อซักถาม และข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็นมาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีขึ้นที่บริษัทฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ หากมีกรณี
จ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาเป็นวาระพิเศษ หรือกรณีที่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และการ
ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
หากมีการเพิ่มระเบียบวาระ
3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วันเวลา และก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ จะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะ
เวลา 3 วันต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามแบบที่บริษัทฯ ก�ำหนดและ
จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสิทธิได้อย่างเต็มที่ และเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำ� หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง และคณะกรรมการบริษทั จะได้รบั ทราบถึงรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของกิจการ โดยจะ
ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังทุกครัง้ และในกรณีทมี่ รี ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านการก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขทางการค้าให้อยูใ่ นระดับทีเ่ สมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบรายงาน 56–1 อย่างสม�่ำเสมอ
จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ เทีย่ งธรรมและโปร่งใส บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
104

รายงานประจ�ำปี 2560

1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีนโยบายในการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม มีจริยธรรม และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อสาธารณชน
2) พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานทีร่ บั ผิดชอบด้วยความขยันหมัน่ เพียรอุทศิ ตนให้กบั งานอย่างเต็มความสามารถ และมุง่ มัน่ สูค่ วามส�ำเร็จของงาน
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความระมัดระวัง
และความเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจน บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มจี ำ� นวนกรรมการทีเ่ หมาะสมและมีความสมดุล โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบ
ด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำ� รงต�ำแหน่งผู้บริหารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และ
กรรมการอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการ และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจนและสร้างให้เกิดความสมดุลในด้านของนโยบายและการบริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ซึ่ง
กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
นโยบายการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบกิจการผลิตเยื่อ กระดาษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม นิติธรรม การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการสนับสนุนและด�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของพนักงาน ผู้รับเหมาชุมชนโดยรอบ และแขกผู้มาเยือน รวมทั้งดูแลรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และด�ำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)

ดับ๊ เบิล้ เอ มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง “กระดาษจากคันนา” เป็นมาตรฐานใหม่ทเี่ พียงมุง่ เน้นการผลิตกระดาษ
คุณภาพดีที่สุดส�ำหรับผู้ใช้ทั่วโลก แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ทำ� ของเสียให้เสียของ
พั นธกิจ (Mission)

1. ท�ำให้ “กระดาษจากคันนา” เป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้เลือกใช้กระดาษคุณภาพพร้อมกับช่วยลดโลกร้อนเพราะ “กระดาษ
จากคันนา” ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัมต่อรีม
2. สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน โดย “ต้นกระดาษบนคันนา” ท�ำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวัตถุดิบ และเป็นแหล่งสร้าง
รายได้เสริมที่ยั่งยืนแก่สังคมชนบท
3. “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยน�ำของเหลือจากการผลิตกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
แทนการใช้น�้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล

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

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความมั่นใจในบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงานและผูบ้ ริหาร คูค่ า้ ลูกค้า คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่างเหมาะสม และเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของทุกส่วน บริษทั ฯ
ประสงค์ที่จะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่อันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด�ำเนินไป
ด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดย
มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
: บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการ
ค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน
: บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมตามความรู้ ความ
สามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้กบั พนักงาน รวมทัง้ บริษทั ฯ มีแผน
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกับพนักงาน
อย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และ
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่
คู่ค้า
: บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป เพื่อให้
เกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าให้
คงไว้ตลอดไป
ลูกค้า
: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาและรักษา
คุณภาพของสินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือศูนย์ Hot Line เพื่อให้
ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดให้มบี ริการหลังการขาย เพือ่ เร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าโดยเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
คู่แข่ง
: บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติใน
การแข่งขัน
เจ้าหนี้
: บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง และเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ ให้แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความซือ่ สัตย์ ถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ในสัญญาได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอต่อ
เนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่ง
ด�ำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการด�ำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านการศึกษาแก่เยาวชน การรักษา
สิง่ แวดล้อม และการสาธารณประโยชน์ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็นการรักษาสัมพันธภาพ
อันดีที่มีอยู่กับชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จัดเพื่อชุมชนต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี โครงการ
เลี้ยงน้องวันเกิด โครงการกระดาษสร้างจินตนาการ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการมอบพัดลม
ให้โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน
การด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2540 ในช่วงเริ่มด�ำเนินการ
ผลิตของบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี
เครือ่ งจักร และระบบการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้สงู ขึน้ และได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการจนสามารถตอบได้ว่ากระดาษที่ดีควรมี
คุณภาพอย่างไร ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015,
TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007
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: บริษทั ฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานก�ำกับ พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสม�ำ่ เสมอ
และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพทีด่ กี บั หน่วยงานภาครัฐบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการผูช้ ำ� นาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รบั รางวัล CSR-DIW ปี 2013 และ CSR-DIW Continuous
Award ปี 2014

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in process)
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิตเยือ่ และกระดาษ บริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนการ
นับตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต
ก่อนการผลิต ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ าจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรไทย โดยไม่มกี ารตัดไม้จาก
ป่าธรรมชาติ สร้างรายได้เสริมให้กบั เกษตรกรให้นำ� ต้นกระดาษไปปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา โดยไม่กระทบต่อพืชทีป่ ลูกอยูก่ อ่ น และรับไม้ซอื้
คืนมาเมื่อโตได้ขนาด มีการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของต้นกระดาษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ต้นกระดาษที่มีคุณภาพ โดยสามารถคัดเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมที่จะเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการ การขนส่ง และจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ได้มาตรฐานการผลิต และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยื่อแบบ ECF คือ Elementary
Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรีนไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรีน ทั้งยังใช้น�้ำในขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตันเยื่อ การติดตั้งอุปกรณ์กรองน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อน�ำสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด ลดค่า
ความสกปรกของน�ำ้ เสีย นอกจากนี้ ยังมีระบบดักจับฝุน่ แบบไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทีร่ ะบายออกจากปากปล่องแบบ
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หลังการผลิต มีแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�ำของเหลือทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและ
ไม่รบกวนสิง่ แวดล้อม เช่น การบ�ำบัดน�ำ้ ทีผ่ า่ นการใช้แล้ว เพือ่ น�ำไปใช้รดน�ำ้ ต้นไม้ในพืน้ ทีส่ เี ขียวของโรงงาน การน�ำน�ำ้ ยาต้มเยือ่ ไปเป็นเชือ้ เพลิง
ทีโ่ รงไฟฟ้า และน�ำส่วนทีเ่ หลือมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้กลับมาเป็นน�ำ้ ยาต้มเยือ่ เพือ่ ใช้ซำ�้ การส่งก๊าซจากปล่องระบายของเตาเผาปูนไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต และการน�ำกากตะกอนจากการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และฝุ่นจากเตาเผาปูน ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น

10.2 แนวปฏิบัติการสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง
บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น จึง
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line, E-Mail, Website ของบริษัทตามโอกาสอันควร
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยในการท�ำงาน โดยทางบริษัทฯ จะน�ำมาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อก�ำหนดวิธี
ทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

10.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือ
การกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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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. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและรางวัลตอบแทน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท ฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน
พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน จะถูก
รักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำ� เป็นตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อนโดยเด็ดขาด ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบแทนในการมีสว่ นส�ำคัญในการช่วยเหลือให้บริษทั ฯ ขจัดการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นัน้ บริษทั ฯ
มีเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทต่อกรณี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทางธุรกิจ
รวมทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม
1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) การสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) การสอบทานบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้าย หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
6) การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7) การจัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปีโดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำ� หนดในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ กล่าวคือฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
โดยการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และยึดถือมาตรฐานสากลการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
: IPPF) ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความตระหนักว่าหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร ดังนัน้ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ จึงได้รว่ มกันประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษทั ฯ
ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring of the
Treadway Commission : COSO ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
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รายงานประจ�ำปี 2560

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษทั ฯ สนับสนุนให้มสี ภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี ปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ โี ดยก�ำหนดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานและการเติบโต
ในระยะยาว อีกทั้งจัดท�ำกฎระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท�ำจรรยาบรรณของพนักงานฉบับพกพา
ให้พนักงานเข้าใหม่ในวันปฐมนิเทศ บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เหมาะสม มีการก�ำหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องเป้าหมายขององค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่น รางวัล Fast Track ตลอด
จนการเลื่อนขั้นตามความสามารถของพนักงานทุกระดับ และยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี มีการอบรม มีการก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานของพนักงานทุกระดับ ในบางสายงานยังมีการจัด
ท�ำแผนการเติบโตในสายงานประกอบกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษทั ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของ
บริษทั อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee : RMC) และผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยง และมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยภายใน ภายนอกธุรกิจ ตลอดจนประเมิน
โอกาสที่จะเกิดทุจริตที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างเป็นประจ�ำและต่อเนื่องทุกปี
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ นโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติที่รัดกุม กรณีที่
บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทมีระบบติดตามให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญานัน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมุง่ มัน่ พัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท�ำงานผ่าน เวปไซต์ อินทราเน็ต และ
แอปพลิเคชัน่ ให้มคี วามเหมาะสม ปลอดภัย เพือ่ ช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเทียบทันกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจุบัน
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งก�ำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ บริษัทก�ำหนดนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ กี่ ำ� หนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว และมีนโยบายเพือ่ ให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรม
กระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพจ�ำเป็น และเกี่ยวข้องต่องาน
มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน และมีการจัด
เก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำ� คัญอย่างเพียงพอส�ำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�ำนักเลขานุการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะ
เวลาขัน้ ต�่ำตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาพร้อมเหตุผล
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายของบริษัทเรื่องการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) อย่างเป็นทางการ เป็นนโยบายของบริษทั และติดประกาศไว้เห็น
โดยทั่วกัน ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
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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
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน โดยผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ �ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการปฏิบตั อิ นื่ ใดทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลนัน้ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน จะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่จำ� เป็นตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้แต่ละสายงานธุรกิจมีระบบติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ข้อก�ำหนดห้าม การปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน อย่างเป็นประจ�ำและด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีนัยส�ำคัญ
บริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ มี่ คี วามรู้
และมีทักษะด้านการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IPPF) และได้รับการอบรมในหัวข้อที่จำ� เป็น
อย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจ�ำปี 2560 สรุปได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ธุรกิจที่ตั้งไว้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ให้จัดระบบส่งเสริมการให้แรงจูงใจเชิงบวก และการให้รางวัลพนักงานต่อความส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจาก
ความเชื่อมโยงกับความส�ำเร็จของผลงานตามเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ยังควรให้เชื่อมโยงความส�ำเร็จนั้นในการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
(2) ให้สง่ เสริมความส�ำคัญของการจัดท�ำระเบียบและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ชดั เจน และก�ำหนดการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ จัดให้มวี ธิ กี ารก�ำกับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้การท�ำงาน
เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
(3) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลจริยธรรม เพื่อจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ให้เกิดความโปร่งใส
ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประเภทความเสี่ยงขององค์กร
ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนิน
งานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
2. ความเสีย่ งด้านบัญชีและการเงิน เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความไม่พร้อมในเรือ่ งงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ งที่
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลา
อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจได้
3. ความเสีย่ งด้านตราสินค้าและการตลาด เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการขายสินค้าและตราสินค้า บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามสภาวะตลาด
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ความเสีย่ งด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยในด้านบุคลากรบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามดูแล
ด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามแนวทางของกฏหมาย
5. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ดูแลและตรวจสอบ
ให้มีการด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความสี่ยงของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ประเมินถึงข้อบังคับ และสัญญาของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�ำหนดให้มีการทบทวน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
3. พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
6. สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ� หนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านดังนี้
1. ดร.สมชัย		
ฤชุพันธุ์		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเชษฐา
ฐานะจาโร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวกฤติกา เจตอธิการ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจนถึง วันที่ 22 กรกฎาคม
2560 ต่อมามีนางสาวภัทรศศิร์ ฤทธิยูง ท�ำหน้าที่รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา
สถาวรวิศิษฎ์ เป็นผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายและ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประชุมรวม 5 ครั้ง
สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้พจิ ารณาในประเด็นทีส่ ำ� คัญและ
ให้คำ� แนะน�ำรวมทัง้ ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงินรวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและก�ำกับให้ฝ่ายจัดการดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้ให้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริตอย่างเป็นทางการและประกาศ
ให้เห็นทั่วกัน (Whistle blower) และทบทวนกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ก�ำกับดูแลและเสนอข้อแนะน�ำในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
ในประเด็นทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนพิจารณางบประมาณประจ�ำปี ความเหมาะสมของจ�ำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การ
ประเมินผลงานประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
การพิ จารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก� ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2560 โดย
พิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของบุคคลากร ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชี
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ได้แต่งตัง้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึง่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญ
และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานเพือ่ ประเมินความเพียงพอความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแนวทางของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้แนวคิดของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร
และผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา
สถาวรวิศิษฏ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ประกอบกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน
และความเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ� รงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงาน compliance ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนสอบทานการด�ำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส� ำคัญที่เกิดขึ้นใน
ปี 2559 และในปี 2560 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบ
การเงิน ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันดังกล่าว ส�ำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ได้แก่ กิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดย
การเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน หรือมีผู้มีอ�ำนาจควบคุมร่วมกัน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นการด�ำเนินการตามปกติธุรกิจและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดย
ใช้ราคาที่สามารถอ้างอิงได้กับราคายุติธรรมหรือราคาตลาด เสมือนการเข้าท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่รายการระหว่างกัน
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด กลุ่มบริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
เข้าท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การจัดให้มคี วามเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ การประเมินราคาทรัพย์สนิ
โดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว แล้ว
แต่กรณีเป็นต้น โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติเพื่อเข้าท�ำรายการดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันโดยครบถ้วนตามสาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
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12.2 รายการระหว่ า งกั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2559 และ ปี 2560
12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น�้ำ เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น เยื่อ น�้ำมันยางด�ำ อะไหล่และ
วัสดุสิ้นเปลือง)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษ
พิมพ์เขียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษทั้งหมด 2 โรงและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมด 5 โรง นอกเหนือจากการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น�้ำ (De-mineral Water) เปลือกไม้
ชิน้ ไม้สบั และฝุน่ น�ำ้ มันยางด�ำ อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง เป็นต้น ซึง่ น�ำ้ มันยางด�ำทีเ่ ป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษ ไม่สามารถ
หาซื้อได้ในตลาดเป็นการทั่วไปและมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายน�ำ้ มันยางด�ำให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก�ำหนดราคาขายจากราคาต้นทุนบวกก�ำไร รวมถึงกลุม่ บริษทั ฯ ได้ขายเชือ้ เพลิงชีวมวลส่วนทีเ่ หลือ
จากกระบวนการผลิตให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการค้าปกติของการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี
2553 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนส่งของกิจการในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดขนาดของรายการระหว่างกันของกลุ่ม
บริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารสัง่ ซือ้ อะไหล่รถบรรทุกเพือ่ ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงจากผูจ้ ำ� หน่ายในปริมาณมากต่อครัง้ จึงมี
อ�ำนาจต่อรองในการสัง่ ซือ้ สูง และเกิดการประหยัดจากขนาด และส่วนใหญ่ได้จำ� หน่ายอะไหล่รถบรรทุกเหล่านีใ้ ห้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ปี
2554 เป็นต้นมา โดยการก�ำหนดราคาในการขายสินค้าจะใช้ราคาตามสัญญาหรือราคาทีต่ กลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

1. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

810.93

454.60

2. DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD

148.13

311.79

3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

-

297.13

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

250.44

235.88

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

146.86

153.84

6. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

106.06

116.79

7. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

39.58

36.12

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

16.64

35.57

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่
จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการใน Double A
Corporate Pty Ltd.
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

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

9. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

10. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

22.08

33.46

-

16.75

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

19.76

16.12

12. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

12.80

14.04

13. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

7.53

8.82

14. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

8.40

8.40

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด

0.81

1.38

16. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

18.44

-0.27

17. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

4.21

0.18

18. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

1.60

0.74

19. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

5.00

2.50

รวม

1,619.27 1,743.84

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการของบริษทั เอ็นจีวี
เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อยบางท่านเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ :สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถบรรทุก
ยางรถยนต์ เป็นต้น ในส่วนของการจ�ำหน่ายรถบรรทุกนั้น เนื่องจากเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนไม้ท่อนจากแปลงผู้ปลูกไม้และลานค้าไม้
ถึงโรงสับสาขาฯ มีต้นทุนขนส่งสูง เนื่องจากรถของบริษัทมีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตัวในการท�ำงานในพื้นที่แปลงปลูกไม้เมื่อเทียบกับรถของ
ผู้รับเหมาตัดบรรทุกไม้ในพื้นที่ จึงมีแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการก�ำหนดราคาในการ
ขายจะใช้ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก หรือต้นทุน
บวกอัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2560

2559

2560

-

33.72

2.06

10.28

-

6.95

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

4.26

3.52

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

0.59

2.10

-

1.29

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

2.77

1.16

8. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

11.03

-

9. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.00

0.20

21.71

59.22

2. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

3. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์

6. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

รวม
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

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

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
รายได้ค่าขนส่ง และรายได้อื่น ๆ ส�ำหรับรายได้ค่าขนส่งเกิดจากการบริหารจัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้นำ� รถบรรทุกดังกล่าวมาให้บริการขนส่งวัตถุดบิ ในการผลิตให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกเหนือจากการน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
3. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
4. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด
5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

2559

-

24.15

2560

38.71

20.57

16.65

12.21

-

7.94

9.61

7.87

6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

4.46

6.11

7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

16.14

4.08

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
9. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
10. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

3.85
-

3.91
3.75
3.26

11. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

1.56

1.87

12. บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ำกัด

-

1.27

รายงานประจ�ำปี 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

13. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

42.46

0.12

14. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

4.05

-0.79

15. บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จ�ำกัด

3.18

-0.01

16. บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

1.48

0.92

17. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

1.15

0.31

18. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2.00

2.77

130.74

114.87

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษทั ย่อยบางท่าน เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น กรรมการในบริ ษั ท ไม้ ดี
ศรีปราจีน จ�ำกัด

รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่
จ�ำกัดหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

12.2.4 ค่าซื้อสินค้า

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : ค่าซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าประเภทไฟฟ้า ไอ
น�้ำ น�้ำ ไม้ สารเคมี วัสดุหีบห่อและต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่า
นี้สามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในราคาที่ต�่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป ดังนั้น การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งค่าซื้อสินค้า
ดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

1,251.00

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

629.58

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จ�ำกัด

675.50

4. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

645.20

2560

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
1,700.49 และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
738.75 หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
546.02 เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สวนไม้
509.26 ตะวันออก จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2559

2560

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

318.83

335.56

6. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

161.40

322.63

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

258.10

291.15

8. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด

360.47

199.19

9. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

178.30

180.70

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

259.33

177.07

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

134.30

161.43

12. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

176.31

119.49

13. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

55.23

67.61

14. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด

3.09

22.13

15. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด

21.79

16.56

16. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

3.21

11.30

17. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

3.47

8.31

18. บริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ำกัด

-

5.11

19. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
120

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

รายงานประจ�ำปี 2560

-

1.64

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั โซนิส
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษทั ย่อยบางท่าน เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็ น กรรมการและ/หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท
บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

20. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

1.76

-

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

-

0.57

รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

5,136.87 5,414.97

12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน่ ของกลุม่ บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าการตลาดและการ
ว่าจ้างแรงงานบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามารับผิดชอบในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุง การขนส่ง การเดินทาง การ
ท�ำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ค่าวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
บริษัทฯ และการบริหารจัดการต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. Double A International Network Co., Ltd.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

587.87

594.92

1.93

226.58

3. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

105.78

101.90

4. APC Logistics (Korea) Co., Ltd

130.13

101.00

5. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

126.35

71.83

6. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

84.92

66.25

-

57.22

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

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

ลักษณะความสัมพั นธ์

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network
Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีสงสัยว่ากลุม่
บริษัทฯ อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A International
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อยเป็นกรรมการใน APC Logistics
(Korea) Co., Ltd
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่
จ�ำกัดหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

8. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

2559

2560

49.38

56.81

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

174.05

10. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

31.91

32.06

11. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

27.26

28.85

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

27.18

26.64

13. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

77.70

24.17

14. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

34.36

20.70

15. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

267.11

19.21

16. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

24.45

15.75

-

15.15

17. Claremorris Consultants Limited
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

35.74

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

11.93

11.79

19. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด

35.11

11.34

20. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

9.54

10.59

รายงานประจ�ำปี 2560

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการของบริ ษั ท
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ำกัด อย่างไรก็ดี
เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีสงสัยว่ากลุม่ บริษทั ฯ อาจมีอทิ ธิพล
เหนือบริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ำกัด บริษัทฯ จึงเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สวนไม้
ตะวันออก จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั เอ็มจีที
แด๊ป จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ดี.เอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศนภา
บริการ จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ Claremorris Consultants
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุน้ ในบริษทั มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จ�ำกัด อย่างไร
ก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ อาจมี
อิทธิพลเหนือบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์ จ�ำกัด บริษัทฯ
จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

21. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
22. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560

63.66

7.42

กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

6.92

กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด

61.80

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

3.75

4.13

24. บริษัท 304 พลาซ่า จ�ำกัด

1.74

3.66

-

3.29

26. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด

3.25

3.25

27. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

4.41

2.03

28. บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ จ�ำกัด

5.61

2.11

29. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด

49.57

-

30. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

9.54

0.75

31. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด

4.86

-

32. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ำกัด

2.27

0.75

25. บริษัท ไอ พี 5 จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพั นธ์

2559

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุน้ ใน Double A Pulp and Paper Co., Ltd.
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมีอิทธิพลเหนือ Double A Pulp and Paper
Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท 304 พลาซ่า จ�ำกัด อย่างไรก็ดี
เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีสงสัยว่ากลุม่ บริษทั ฯ อาจมีอทิ ธิพล
เหนือบริษัท 304 พลาซ่า จ�ำกัด บริษัทฯ จึงเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักความระมัดระวัง
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษัทย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไอ พี 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็ น กรรมการและ/หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน บริษัท
เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการของบริ ษั ท
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

33. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด

1.70

-

34. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

1.58

-

35. บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด

1.10

-

36. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

10.19

0.79

รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็ น กรรมการและ/หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท
บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั
อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2,031.99 1,563.60

12.2.6 ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด เป็นค่า
ก่อสร้างงานโครงการเพื่อพัฒนาบ่อเก็บน�้ำของบริษัทย่อยส�ำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด
เป็นรายการที่บริษัทย่อยจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินงวดสุดท้ายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด ส่วนใหญ่เป็นการซื้อรถขุดและรถตักยังอยู่ในสภาพดีพอที่จะสามารถน�ำมาใช้ในส่วนงานไม้สับที่เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเยื่อและ
กระดาษแทนการซื้อรถใหม่ ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการบริหารจัดการต�ำ่ กว่าการว่าจ้างบริษัทจากภายนอก โดยรายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งจะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2559

2560

1. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด

-

31.50

2. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

133.77

0.40

3. บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

13.51

-

4. บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด

7.94

-

5. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวม
124

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

รายงานประจ�ำปี 2560

0.26
155.48

0.38

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการใน บริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ดี.เอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็ น กรรมการและ/หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท
เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท� ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

12.2.7 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่าย
กระดาษพิมพ์เขียน ไม้สบั และน�้ำมันยางด�ำให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิต ซึง่ รายการ
ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจาก
ราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

148.87

389.94

-

242.12

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

14.37

97.93

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

10.18

12.51

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

24.20

11.35

6. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด

188.30

7.26

7. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

109.83

5.60

8. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

-

2.99

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

-

1.05

4.48

0.48

500.23

771.23

2. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

10. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER
CO.,LTD
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เคยเป็น เป็นกรรมการ และ/
หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด แต่ปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกัน
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการในบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

32.28
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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12.2.8 ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : รายการลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ของ
รายรับจากการขายสินทรัพย์ ค่าขนส่ง รายรับค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาต้นทุนบวดก�ำไร หรือราคา
ตลาดแล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์

2. Double A International Network Co., Ltd

2559

-

55.83

2560

83.48

30.23

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

9.30

29.76

4. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด

61.35

29.26

5. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

87.31

23.85

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด)
7. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

8. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

23.77

10.51

-

17.54

16.49

8.50

9. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

5.89

7.63

10. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

53.15

5.52

รายงานประจ�ำปี 2560

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษทั ย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network
Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีสงสัยว่ากลุม่
บริษทั ฯ อาจมีอทิ ธิพลเหนือ Double A International
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการในบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

11. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

-

3.50

12. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

-

1.81

13. บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

-

1.73

14. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

-

1.26

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

-

1.10

16. บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จ�ำกัด

30.15

-

17. Claremorris Consultants Limited

16.48

-

18. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

6.85

-

19. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

5.19

-

20. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

3.01

-

21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

8.55

3.35

377.34

265.01

รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ำกัด
ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษทั ย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ Claremorris Consultants
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

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

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : กลุ่มบริษัทฯ มีแผนซื้อต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รับซื้อมาจาก
เกษตรกรในประเทศกัมพูชา โดยมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาไม้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

ลักษณะความสัมพั นธ์

2560

1. Paper Tree (Cambodia) Company Limited

-

95.00

รวม

-

95.00

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ และ/หรือกรรมการของ
บริษทั ย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree (Cambodia)
Co., Ltd.

12.2.10 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่ อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : กลุ่มบริษัทฯ มีเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากบริษัท บริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด และ บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด ส�ำหรับโครงการสร้างโรงเยื่อที่ 3 และ ส�ำหรับ
โรงไม้สับ ตามล�ำดับ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

1. บริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด

75.00

-

2. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

5.34

-

80.34

-

รวม

ลักษณะความสัมพั นธ์

2560

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
304 พัลพ์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

12.2.11 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่ อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : กลุม่ บริษทั ฯ ซือ้ ต้นกระดาษจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นผูร้ บั ซือ้ มาจากเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการตามปกติทางธุรกิจ และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องจะใช้ราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2560

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

6.07

3.00

6.07

3.00

12.2.12 เจ้าหนี้การค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตอื่นนอกเหนือจากวัตถุดิบหลัก อาทิ
เช่น ไฟฟ้า ไอน�้ำ น�้ำ น�้ำมันเตา แกลบ และสารเคมี รวมทั้งบริการที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าวเป็นหลัก ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้มีการก�ำหนดราคา
หรืออัตราค่าบริการที่อ้างอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกก�ำไร หรือราคาที่ตกลง
ร่วมกัน แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

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

164.90

136.28

2. บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

65.67

65.25

3. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

24.86

27.30

4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

28.17

27.13

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการในบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

129

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

2559

7.97

2560

23.07

6. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

16.17

16.43

7. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

15.78

13.25

8. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

5.98

7.21

9. บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

-

6.37

10. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

1.50

3.66

11. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด
12. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ำกัด)
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1.77
1.42

0.37
-

13. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

13.42

-

14. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

8.64

-

15. บริษัท โซนิส สตาร์ซ เทคโนโลยี จ�ำกัด

2.93

-

16. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

10.00

1.23

รวม

369.18

327.55

รายงานประจ�ำปี 2560

ลักษณะความสัมพั นธ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ นบริ ษั ท
สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั เอ็มจีที
แด๊ป จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั โซนิส
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

12.2.13 เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ : รายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ
ใช้บริการงานสนบสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุง การขนส่ง การเดินทาง การท�ำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย
และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการบริการจัดการต้นทุนแรงงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. Double A International Network Co., Ltd.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

20.21

49.94

2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

-

18.70

3. บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

-

9.88

5.49

6.99

-

5.22

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

12.15

5.19

7. บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด

-

4.14

8. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด

-

3.25

1.35

2.82

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

-

1.96

11. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

-

1.48

4. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
5. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด

9. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพั นธ์

ไม่มีผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ
ของบริษทั ย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Double A International Network
Co., Ltd. อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีสงสัยว่ากลุม่
บริษทั ฯ อาจมีอทิ ธิพลเหนือ Double A International
Network Co., Ltd. บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักความระมัดระวัง
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั ดี.เอ.
รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทค จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท ฯ ท่ า นหนึ่ ง เป็ น
กรรมการในบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทย่อยบางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็ น กรรมการและ/หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในบริ ษั ท
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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12. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

2559

2560

-

1.21

13. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด

1.35

1.21

14. บริษัท เอ็มจีที แด๊ป จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท 304 พลาซ่า แด๊ป จ�ำกัด)

1.42

1.16

15. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด

1.31

1.01

16. บริษทั เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอรี่ จ�ำกัด

10.68

-

17. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

3.88

-

18. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

3.80

-

19. บริษัท เอส.วี. โพรเกสซีพ จ�ำกัด

3.42

-

20. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

1.53

-

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

1.41

-

22. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

1.10

-

23. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

4.48

3.54

รวม
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รายงานประจ�ำปี 2560

73.58

117.70

ลักษณะความสัมพั นธ์

กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั เอ็มจีที
แด๊ป จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมใน
บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เคยเป็น เป็นกรรมการ และ/
หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์
สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด แต่ปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกัน
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ และ/หรือผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในบริษัท อี 85 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท
เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในบริษทั
รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงิ น ในการท�ำ ธุ ร กรรมน้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2558-2560 ผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี 2558
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

348.88
3,156.63
6,705.53
1,865.57
12,076.61

0.81
662.11
7.32 3,477.12
15.55 5,209.50
4.33
911.87
28.01 10,260.60

1.55
586.47
8.14 4,303.39
104.98
95.41
12.20 5,323.00
2.14
910.33
24.03 11,323.58

1.47
10.83
0.26
0.24
13.39
2.29
28.48

2,612.03
25,522.63
10.32
80.34

6.06 2,470.18
59.20 27,270.24
0.02
9.31
24.82
0.19
80.34

5.79 2,124.89
63.88 23,932.24
0.02
10.01
0.06
24.82
0.19
-

5.35
60.22
0.03
0.06
-

96.81
2,259.58
353.16
97.47
31,032.34
43,108.95

0.22

-

5.24 2,125.02
0.82
363.15
0.23
88.44
71.99 32,431.50
100.00 42,692.10

-

-

-

4.98 1,841.23
0.85
363.95
0.21
122.50
75.97 28,419.64
100.00 39,743.22

4.63
0.92
0.31
71.52
100.00
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี 2558
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5,251.99
2,755.58

12.18
6.39

4,541.81
2,533.85

10.64
5.97

2,510.64
2,548.81

6.32
6.41

163.53

0.38

203.04

0.48

196.78

0.49

453.82

1.05

454.55

1.06

455.26

1.15

2,497.50

5.79

754.05

1.77

441.29

1.11

241.04
11,363.46

0.56
26.36

245.21
8,732.51

0.54
20.45

449.21
6,601.99

1.13
16.61

199.67

0.46

220.28

0.52

32.69

0.08

2,271.61

5.27

1,816.93

4.26

1,361.67

3.42

11,470.18

26.61 12,539.77

29.37 14,668.17

36.95

115.31
1,546.69
15,603.46
26,966.92

0.27
123.18
3.59 1,907.71
36.20 16,607.87
62.56 25,340.38

0.29
136.27
4.47 1,397.57
38.90 17,596.37
59.36 24,198.36

0.33
3.50
44.28
60.89

5,029.86
4,053.70
2,144.53

11.67
9.40
4.97

5,029.86
4,053.70
2,144.53

11.78
9.50
5.02

5,029.86
4,053.70
2,144.53

12.66
10.20
5.40

(908.23)

(2.11)

(908.23)

(2.13)

(908.23)

(2.29)

(457.86)

(1.06)

(593.90)

(1.39)

(593.90)

(1.49)

(79.87)

(0.18)

(79.87)

(0.19)

(79.87)

(0.20)

12.92 5,357.96
16.33 5,416.63
40.06 15,390.82
0.58
154.04
40.64 15,544.86
100.00 39,743.22

13.48
13.63
38.73
0.38
39.11
100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลต่างจากการรวมกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
134

รายงานประจ�ำปี 2560

7,208.43
3,968.77
15,929.47
212.56
16,142.03
43,108.95

16.72 5,513.83
9.21 6,972.71
36.95 17,102.77
0.49
248.95
37.44 17,351.72
100.00 42,692.10

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2558
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ก�ำไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ
21,619.07
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ
356.34
รายได้จากการขายไม้สับ
1,019.52
รายได้จากการให้บริการ
375.53
รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
1,381.98
เงินชดเชยรับค่าอากรสินค้าส่งออก
41.60
ดอกเบี้ยรับ
3.14
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูค่ายุติธรรมของ
67.40
สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ
อื่น ๆ
114.82
รวมรายได้
24,979.40
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ
18,267.32
ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ
287.95
ต้นทุนขายไม้สับ
951.83
ต้นทุนการให้บริการ
432.27
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3,602.60
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,502.44
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
3.81
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ
รวมค่าใช้จ่าย
25,048.22
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
(68.82)
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
108.77
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและราย
39.95
ได้ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(1,231.58)
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
(1,191.63)
รายได้ภาษีเงินได้
221.32
ขาดทุนส�ำหรับปี
(970.31)

86.55
1.43
4.08
1.50

23,257.15
636.31
1,952.81
274.44

88.31
2.42
7.42
1.04

23,706.79
728.84
434.83
360.82

92.07
2.83
1.69
1.40

5.53
0.17
0.01

42.01
4.14

0.16
0.02

399.78
44.81
4.11

1.55
0.17
0.02

0.27

59.16

0.22

-

-

0.41
70.35
100.00 25,750.33

0.27
100.00

0.46
108.49
100.00 26,334.51
72.93
1.15
3.80
1.72
14.38
6.00
0.02
-

18,655.49
583.17
1,613.30
401.37
3,746.07
1,489.18
429.69
403.08

68.28
2.13
5.91
1.47
13.71
5.45
1.57
1.48

19,259.15
610.45
359.03
390.61
3,449.86
1,331.60
25.39
-

75.28
2.39
1.40
1.53
13.48
5.08
0.10
-

-

-

-

156.86

0.61

100.00 27,321.35

100.00 25,582.95

100.00

(0.28)
0.44

(986.85)
(185.01)

(3.75)
(0.70)

167.38
(208.97)

0.65
(0.81)

0.16 (1,171.86)

(4.45)

(41.59)

(0.16)

(4.44)
(999.62)
(8.89) (1,041.21)
0.96
160.83
(7.94) (880.38)

(3.88)
(4.04)
0.62
(3.42)

(4.93) (1,170.55)
(4.77) (2,342.41)
0.89
252.46
(3.88) (2,089.95)
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

ปี 2558
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(1,191.63)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
2,455.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7.28
โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(53.25)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
6.73
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
(67.40)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
7.03
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
2.00
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
(2.53)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
3.81
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
21.67
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
0.84
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(108.77)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
18.45
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(556.10)
จากการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(58.70)
ดอกเบี้ยรับ
(3.14)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
1,191.64
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
1,673.88
สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(456.85)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
187.19
สินค้าคงเหลือ
(445.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
233.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(3.21)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(49.86)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(182.76)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(8.52)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
947.68
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(2,342.41)

(1,041.21)

2,505.33
16.97
(19.19)
(59.16)
(1.25)
429.69
1.03
160.05
185.01
15.58

2,632.49
15.27
6.12
156.86
33.27
25.39
7.48
208.97
17.60

34.66

110.49

39.89
(4.14)
1,098.24
2,060.30

34.36
(4.11)
974.18
3,177.16

(320.64)
1,717.42
782.73
5.01

(863.86)
8.67
(6.62)
(24.86)

(242.71)
(70.82)
(7.71)
3,923.58

(30.53)
124.14
(4.59)
2,379.51

งบกระแสเงินสด

รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ช�ำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2558
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558

ปี 2559
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

ปี 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

3.14
(1,162.17)
(1.08)
(212.43)

4.14
(1,070.74)
4.24
2,861.22

4.06
(941.00)
(9.50)
1,433.07

353.13
(10.69)
2,100.00
3.05
4.12
(1,243.69)
(0.64)
(13.82)
(15.39)
1,176.07

126.46
(37.67)
5.26
(947.42)
(2.44)
(8.48)
(864.29)

(1.55)
(95.41)
56.49
(672.57)
(3.82)
(5.92)
(722.78)

18,615.31
(19,557.49)
251.06
(242.16)
2,987.14
(2,500.00)
(458.24)
(5.29)
(909.67)
25.57
79.54
269.34
348.88

13,950.15
(14,660.54)
248.77
(231.55)
9,543.67
(10,245.80)
(457.84)
(8.26)
(1,861.40)
177.70
313.23
348.88
662.11

11,699.05
(13,730.24)
(7.35)
(207.14)
2,554.12
(754.20)
(457.71)
(9.53)
(913.00)
127.07
(75.64)
662.11
586.47

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (1)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (2)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ตามข้อก�ำหนดสิทธิ (3)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

1.72
0.70
0.18
7.07
51
11.53
31
18.11
20
62

%
%
%
%
%
%

14.68
(7.16)
6.44
M
(3.88)
(5.84)

18.63
(1.41)
0.81
M
(7.94)
(12.48)

18.28
(0.67)
2.02
M
(3.42)
(5.35)

%
%
เท่า

(2.20)
5.71
0.57

(4.87)
1.57
0.61

(2.14)
6.78
0.62

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

1.67
0.82
(0.01)
1.36

1.46
3.68
0.11
1.15

1.56
2.49
0.09
1.23

หมายเหตุ M คือ หาค่าไม่ได้
(1) อัตราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ค�ำนวณจากหนีส้ นิ รวม หารด้วย ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุน้ กูฉ้ บับล่าสุด
ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว
(2) ค�ำนวณตามแบบมาตรฐาน 56-1 โดยค�ำนวณจาก กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี
แล้วหารด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน
(3) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นอัตราส่วนเดียวกับทีร่ ะบุไว้ในร่างข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้ ได้กำ� หนด
ให้ผู้ออกหุ้นกู้ด�ำรงอัตราส่วนไม่เกินกว่า 2 (สอง) ต่อ 1 (หนึ่ง) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดยหนี้สินคิดจากหนี้สินรวมที่
ปรากฏในงบดุลรวม ที่มีภาระดอกเบี้ย หรือตกอยู่ภายใต้ส่วนลดหักด้วยส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
ไม่รวมถึง เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้ใดๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมถึงหนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว ของผู้ออกหุ้นกู้
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14.1 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม
ทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2558 จ�ำนวน 507,700 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน
529,638 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 545,767 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่
รวมในปี 2558 จ�ำนวน 765,445 ตันต่อปี ในปี 2559 จ�ำนวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 828,347 ตันต่อปี
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25,750.33 ล้านบาท ลดลง 584.18 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 2.22 เนือ่ งจากรายได้จากการขายไม้สบั ลดลง 1,517.98 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของบริษทั คือรายได้จากการขายกระดาษ
และเยื่อกระดาษมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 449.64 ล้านบาทและ 92.53 ล้านบาทตามล�ำดับ ส่วนต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขายในอัตราก�ำไร
ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 4,781.46 ล้านบาท ลดลง 453.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 รายการหลักที่
ลดลงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายไม้สับตามรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39
ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ 156.86 ล้านบาท และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
399.78 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 880.39 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน 1,209.56 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 57.88 จากปีก่อน
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 26,334.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,355.11 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ ท�ำให้ต้นทุนขายและค่า
ใช้จ่ายในการขายมีมูลค่าสูงขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยมียอดลดลงต�่ำกว่างวดสิ้นปี 2558 ส่วนค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,235.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 130.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 นอกจากนี้ ใน
ปี 2559 ยังมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 403.07 ล้าน
บาท ท�ำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 2,089.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจ�ำนวน 1,119.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากสิ้นปี 2558
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1) รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวม 24,870.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 975.81 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษ 23,706.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 449.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการส่งออก ส่วนรายได้จากการขายเยือ่ กระดาษจ�ำนวน 728.84 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 92.53 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 14.54 เนื่องจากมีความต้องการเยื่อกระดาษในตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายไม้สับ 434.83 ล้านบาท ลดลง 1,517.98
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.73 เนื่องจากมีความต้องการใช้ไม้ในการผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังมีรายได้จาก
การให้บริการ 360.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 รายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลแก่ลูกค้าภายนอก ในช่วงที่มีการส่งออกไม้สับลดลง
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2560 มีสดั ส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.66 และ 77.34 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2559 ที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวมจ�ำนวน 25,846.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,851.34 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษจ�ำนวน 23,257.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,638.08
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.58 จากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนรายได้จาก
การขายเยื่อกระดาษจ�ำนวน 636.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.57 เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นความต้องการ
เยื่อกระดาษของลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายไม้สับ จ�ำนวน 1,952.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 933.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.54 จากปี 2558 เนื่องจากการขยายตลาดด้านการส่งออกไม้สับไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ยังมี
รายได้จากการให้บริการ จ�ำนวน 274.44 ล้านบาท ลดลง 101.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 26.92 จากปี 2558 รายได้
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงานบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดยมีสาเหตุการลดลงมาจากอัตราค่าระวางเรือของตลาดโลก
ลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558 พบว่า
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 เท่ากับ 25,846.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีม่ จี ำ� นวน 22,994.93
ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตาม
ล�ำดับ
2) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2560 ต้นทุนขายกระดาษ เยือ่ กระดาษและไม้สบั มียอดรวม 20,228.62 ล้านบาท ลดลง 623.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99
จากปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายไม้สับลดลงในปี 2560 และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 18.66 ลดลงจากปีก่อน เล็กน้อย นอกจากนี้
บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 390.61 ล้านบาท ลดลง 10.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68
ส�ำหรับปี 2559 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ เท่ากับ 20,851.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,344.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีอัตราก�ำไร
ขั้นต้นร้อยละ 19.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ�ำนวน 401.37 ล้านบาท ลดลง 30.90 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.15 จากปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,781.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449.86 ล้านบาท
ลดลง 296.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกไม้สับลดลงท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับลดลง และ
มีค่าโษณาและส่งเสริมการขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 มียอดรวม 1,331.60 ล้านบาท ลดลง 157.58
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 จากการที่เมื่อปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเยื่อกระดาษที่อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องตามกฎหมาย 160.05 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท
ต�่ำกว่าปีก่อนที่มีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,325.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย จ�ำนวน
3,746.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 143.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เนื่องจาก ปริมาณการส่งออก
ไม้สับเพิ่มขึ้นท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 1,489.18
ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 13.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.88 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการตัง้ ส�ำรองผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 999.62 ล้านบาท ลดลง 170.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.60 จากปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�ำนวน 1,170.55 ล้านบาท ลดลง 61.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.96
จากปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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5) ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�ำหรับปี 2560 บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิ 880.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 3.42 ของรายได้รวม โดยขาดทุนลดลง 1,209.56
ล้านบาทจากปี 2559 ทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการทีไ่ ม่ใช่ผลการด�ำเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะทางการ
เงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�ำหรับปี 2560 มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ 156.86 ล้านบาทในขณะที่ปี 2559 เป็นผลก�ำไรจ�ำนวน 59.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 365.16
• ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เกิดจากการลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.97 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 185.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ 33.04 ล้านบาท เมื่อปี 2559 บริษัทฯ
มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ จ�ำนวน 1.25 ล้านบาท
• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2559 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
• ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 399.78 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2559 มีผลเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 403.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.18 ผลต่าง
เกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่
บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ
หากไม่รวมรายการทีไ่ ม่ใช่ผลการด�ำเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษทั ฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิ
855.91 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 276.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 1,132.59 ล้านบาท ส�ำหรับงวดเดียวกันปี 2559
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 7.94 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 1,119.63
ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจำ� นวน 970.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.39 จากปี 2558 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผลการด�ำเนินงานหลัก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�ำหรับปี 2559 มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ จ�ำนวน 59.16 ล้านบาทในขณะที่ปี 2558 มีจ�ำนวน 67.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลด
ลงอยู่ที่ร้อยละ 12.23
• ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปี 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 185.01 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ
มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 108.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 270.09
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ จ�ำนวน 1.25 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2558
บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ จ�ำนวน 2.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 50.59
• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 429.69 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจาก เครื่องจักรผลิตกระดาษที่มีการชะลอโครงการติดตั้ง จ�ำนวน 160 ล้านบาท และ
เรือเดินทะเลของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 181 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2558 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�ำนวน 3.81 ล้านบาท
• ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 403.07 ล้านบาท ใน
ขณะทีป่ ี 2558 บริษทั ฯ บันทึกเป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 1,381.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 129.17
ผลต่างเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ค่าเงินที่บริษัทฯ ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ
หากไม่รวมรายการทีไ่ ม่ใช่ผลการด�ำเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�ำเนินงานในปี 2559 บริษทั ฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิ
1,132.59 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 1,394.57 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 2,527.16 ล้านบาท ส�ำหรับงวดเดียวกันปี 2558
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

14.3 งบกระแสเงินสด

1) สินทรัพย์

1) กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 39,743.22 ล้านบาท และ 42,692.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 2,948.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.91 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ลดลงจ�ำนวน 3,337.99 ล้านบาท จากค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี 2,615.93 ล้านบาทและจากการปรับปรุงลดส่วนเกินมูลค่าทรัพย์สนิ
ของบริษัทย่อย 1,275.19 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 345.30 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษลดลง 283.79 ล้านบาท
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 80.34 ล้านบาท และ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 75.64 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 42,692.10 ล้านบาท และ 43,108.95 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 416.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.97 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือลดลงจ�ำนวน 1,496.04 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 953.69 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ลดลงจ�ำนวน 141.84 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจ�ำนวน 96.39 ล้านบาท และ สินทรัพย์
ชีวภาพลดลงจ�ำนวน 134.56 ล้านบาท
จากการสอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าพบว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส� ำหรับลูกหนี้เพียงพอส�ำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือ
ณ ปัจจุบันแล้ว
อายุหนี้คงค้าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�ำหนด
ช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน

ค้างช�ำระ
3-6 เดือน

ค้างช�ำระ
6-12 เดือน

ค้างช�ำระมากกว่า
12 เดือน

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

341
2,507
2,848
70

284
1,942
2,226
72

135
688
823
20

101
522
623
20

45
18
63
2

65
48
113
4

196
7
203
5

49
25
74
2

54
68
122
3

2
46
48
2

2) หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 24,198.36 ล้านบาท และ 25,340.38 ล้านบาทตามล�ำดับ ลดลง 1,142.02
ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.51 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 2,031.18 ล้านบาท หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 510.15 ล้านบาท และเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 193.84 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 25,340.38 ล้านบาทและ 26,966.92 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจ�ำนวน 1,626.54 ล้านบาท จากสิ้นปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.03 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง จ�ำนวน 710.18 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จ�ำนวน 454.68 ล้านบาท
หุ้นกู้ระยาวสกุลบาทลดลงจ�ำนวน 673.86 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 206.75 ล้านบาท
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 15,544.86 ล้านบาทและ 17,351.72 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�ำนวน 1,806.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 จากสิ้นปี 2559 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก การปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยสุทธิจากภาษีเงินได้ 924.66 ล้านบาท
และผลการด�ำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.39 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 17,351.72 ล้านบาท และ 16,142.03
ล้านบาทตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,209.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.49 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน 3,147.45
ล้านบาท สุทธิกับผลการด�ำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,413.55 ล้านบาท โดยมาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 3,157.64 ล้านบาท สินทรัพย์ดำ� เนินงานเพิ่มขึ้น 904.11 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิด
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึ้น 863.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 42.30 ล้านบาท หนีส้ ินด�ำเนินงานเพิม่ 89.02
ล้านบาท จากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 124.14 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 30.53 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
จ่ายดอกเบี้ยอีก 941.00 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,861.22 ล้านบาท โดยมาจากก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,060.30 ล้านบาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 2,184.52 ล้าน
บาท ซึ่งรายการหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง จ�ำนวน 1,717.42 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 782.73 ล้านบาท ลูกหนี้
การค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 320.64 ล้านบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ ด�ำเนินงานลดลง จ�ำนวน 321.24 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
ลดลงจ�ำนวน 242.71 ล้านบาท หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 70.82 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จา่ ยดอกเบีย้ อีกจ�ำนวน 1,070.75 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 212.43 ล้านบาท โดยมาจากจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,673.88 ล้านบาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 485.06 ล้านบาท ซึ่ง
รายการหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 456.85 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 445.50 ล้านบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 233.31 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินค้าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องลดลงจ�ำนวน 187.19 ล้านบาท ในขณะที่ บริษทั ฯ
มีหนี้สินด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 241.14 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 182.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
จ�ำนวน 49.86 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 1,162.16 ล้านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 704.53 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ 667.58 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 95.41 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสดรับ
จากการจ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 69.75 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 864.29 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 947.42 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจ�ำนวน 37.68 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 126.46 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 1,176.07 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากบริษัทฯ มีเงินปันผล
รับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 353.13 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 2,100.00 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 1,243.69 ล้านบาท
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 913.00 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินสุทธิ 2,031.20 ล้านบาท กระแสเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิ 1,799.92 ล้านบาท และช�ำระคืนเงิน
กู้ระยะยาว 457.71 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1,861.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 710.39 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู้สกุลเงิน
บาทสุทธิจ�ำนวน 702.13 ล้านบาท และช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวจ�ำนวน 457.84 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 909.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจ�ำนวน 942.18 ล้านบาท ช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 458.24 ล้านบาท
และรับเงินจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทสุทธิจากช�ำระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทครบก�ำหนดสุทธิจ�ำนวน 487.14 ล้านบาท
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14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ
1) การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.72 เท่า 1.17 เท่า และ 1.06 เท่า ตามล�ำดับ พบว่า 3 ปี
ที่ผ่านมา อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วน
ใหญ่มาจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีความสามารถในการช�ำระหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เช่น เงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และส่วนของหุน้ กูร้ ะยะ
ยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และหากเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว โดยไม่รวมรายการสินค้าคง
เหลือในแต่ละปีพบว่า ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.70 เท่า 0.43 เท่า และ 0.27 เท่า
ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
2) การวิเคราะห์ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.42 ร้อยละ 7.94 และร้อยละ 3.88 ตามล�ำดับ เนื่องจาก
3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 880.39 ล้านบาท 2,089.95 ล้านบาท และ 970.31 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.28 ร้อยละ 18.63 และร้อยละ 14.68 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�ำดับ
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รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.35 ร้อยละ 12.48 และร้อยละ 5.84
ตามล�ำดับ เนื่องจาก บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558
ติดลบมาโดยตลอด
3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 ร้อยละ 4.87 และร้อยละ 2.20
ตามล�ำดับ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลงในแต่ละปี
4) การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.56 เท่า 1.46 เท่า และ 1.67 เท่า ตามล�ำดับ
โดยในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.21 เท่า เนื่องจาก ในปี 2559 ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�ำระหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่าง ๆ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นต้น

14.5 แนวโน้มในการด�ำเนินงานในอนาคต
บริษทั ฯ มีแผนพัฒนาแบรนด์สนิ ค้า Double A ไปยังประเทศทีไ่ ด้เปรียบในการแข่งขันไม่วา่ จะเป็นทางด้านภาษีนำ� เข้า หรือความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังเน้นไปถึงการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีเ่ ป็นช่องทางกลยุทธ์ เพือ่ ให้สมาชิกในช่องทาง
นั้น ๆ สามารถน�ำสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ และเครื่องใช้ส�ำนักงาน) ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เริ่มแผนการขยายแบรนด์ Double A ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ในส�ำนักงานที่มีคุณภาพดี
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในระดับบน ผ่านช่องทางการขายสินค้าปัจจุบันของบริษัท
ด้านการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและจัดแผนการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ยังคงเน้นไปในเรื่องการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้ำ และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
ทางด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าพลังงาน และโสหุ้ยการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งบริหารการ
จัดส่งเพือ่ ลดต้นทุนการจัดเก็บและโยกย้ายสินค้าทีไ่ ม่จำ� เป็นลง นอกจากนีย้ งั ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการควบคุมงบประมาณ
และค่าใช้จ่าย ลดความซ�ำ้ ซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
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รายงานประจ�ำปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุ่มบริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

•
•
•

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

586,468,947

662,105,590

339,591,844

536,204,827

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
9
7
7
10
11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

445,251,072

442,937,398

3,173,409,119

3,922,476,974

2,103,561,203

2,090,910,627

1,642,966,975

1,700,114,276

18
7

2,548,812,275

2,533,848,025

4,816,376,094

5,622,591,250

-

-

-

7,350,000

20

196,782,821

203,040,311

196,782,821

203,040,311

21

455,259,483

454,546,561

-

-

22

441,292,044

754,053,872

441,292,044

754,053,872

19

449,208,623

245,211,195

323,320,686

170,339,141

6,601,989,264

8,732,514,889

7,885,874,524

10,893,912,155

20

32,695,697

220,279,094

32,695,697

220,279,094

21

1,361,667,271

1,816,926,753

-

-

22

14,668,171,648

12,539,766,870

14,668,171,648

12,539,766,870

23
28
12

136,268,790

123,180,009

101,656,156

94,661,001

1,397,567,906

1,907,714,919

865,404,050

957,313,042

-

-

-

275,164,207

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

17,596,371,312

16,607,867,645

15,667,927,551

14,087,184,214

รวมหนี้สิน

24,198,360,576

25,340,382,534

23,553,802,075

24,981,096,369

2,599,821,936

3,175,727,409

2,483,148,235

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

4,303,390,792

3,477,120,458

5,340,926,130

3,843,650,057

104,983,997

-

104,983,997

-

95,405,426

-

1,259,215,000

1,751,960,000

5,322,998,494

5,209,498,999

4,062,031,359

4,037,157,055

910,333,002

911,874,107

733,586,005

710,065,506

11,323,580,658

10,260,599,154

11,840,334,335

10,879,037,445

12
13
14

2,470,188,412

3,248,364,809

3,248,364,809

23,932,243,604

27,270,236,772

13,026,161,190

14,561,624,409

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

10,004,657

9,309,036

9,763,357

9,221,184

สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า

24,823,158

24,823,158

-

-

7

-

80,335,500

-

5,335,500

15
28
16

1,841,234,622

2,125,023,508

184,468,380

218,710,661

363,953,829

363,146,960

332,620,638

326,268,315

122,495,268

88,438,840

60,367,663

44,735,756

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

28,419,642,585

32,431,502,186

25,167,613,235

26,898,462,160

รวมสินทรัพย์

39,743,223,243

42,692,101,340

37,007,947,570

37,777,499,605

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7

3,274,860,666

2,124,887,447

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4,136,537,581

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8,484,201,526

สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

2,108,102,879

1,360,501,822

8,305,867,198

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

4,541,814,925

2,165,198,721

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,510,634,018

877,298,522

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

17

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,028,530,126

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรขาดทุน:

ทุนเรือนหุ้น

รายได้

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 502,986,451 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

5,029,864,510

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

5,029,864,510

5,029,864,510

5,029,864,510

4,053,695,590

4,053,695,590

4,053,695,590

4,053,695,590

2,144,528,919

2,144,528,919

2,144,528,919

2,144,528,919

รายได้จากการขายกระดาษ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

23,706,793,247 23,257,153,862 23,358,596,585 22,959,566,481

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ

728,844,829

636,312,567

6,577,822,716

4,478,270,808

รายได้จากการขายไม้สับ

434,825,932

1,952,803,240

434,825,932

1,952,803,240

รายได้จากการให้บริการ

360,820,259

274,441,028

135,200,422

107,927,652

399,777,152

-

393,307,650

-

-

-

96,829,880

-

รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

26

(908,228,199)

(908,228,199)

(935,467,138)

(968,570,794)

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

(593,900,939)

(593,900,939)

(211,335,104)

(211,335,104)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

12

-

-

1,666,142,020

672,831,967

13

(79,865,323)

(79,865,323)

-

-

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

13

-

-

104,983,997

126,457,997

44,808,592

42,014,015

44,808,592

42,014,015

4,106,869

4,140,451

78,929,838

108,937,815

-

59,157,039

-

-

70,349,851

108,484,332

18,062,110

65,838,489

ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ของบริษัทร่วม
ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุนจาก การตี
ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากโอน
สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย

-

-

(160,000,201)

(160,000,201)

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย

25

980,221,538

862,666,882

502,986,451

502,986,451

4,377,740,979

4,651,161,342

4,754,197,104

3,605,846,208

5,416,630,808

6,972,714,831

3,305,539,874

3,829,252,167

15,390,823,373

17,102,773,103

13,454,145,495

12,796,403,236

154,039,294

248,945,703

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

15,544,862,667

17,351,718,806

13,454,145,495

12,796,403,236

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

39,743,223,243

42,692,101,340

37,007,947,570

37,777,499,605

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินชดเชยรับค่าอากรสินค้าส่งออก
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

15

อื่น ๆ
รวมรายได้

25,750,326,731 26,334,506,534 32,909,509,742 30,514,648,464

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ

19,259,146,269 18,655,492,819 21,031,688,414 21,373,585,876

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ

610,450,022

583,170,329

5,726,694,899

4,438,008,382

ต้นทุนขายไม้สับ

359,027,319

1,613,300,720

359,027,319

1,613,300,720

ต้นทุนการให้บริการ

390,607,029

401,370,697

155,743,558

125,701,656

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,449,864,292

3,746,073,252

3,450,878,230

3,734,685,763

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,331,599,777

1,489,183,596

685,026,208

883,986,655

25,393,199

429,687,355

25,393,199

206,263,596

-

403,073,696

-

331,900,495

156,862,489

-

29,424,988

69,798,598

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

15

รวมค่าใช้จ่าย

25,582,950,396 27,321,352,464 31,463,876,815 32,777,231,741

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

167,376,335

(986,845,930)

(208,968,089)

(185,010,940)

1,445,632,927 (2,262,583,277)
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และรายได้ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

28

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

หมาย
เหตุ

2559

(41,591,754) (1,171,856,870)

1,445,632,927 (2,262,583,277)

(999,622,984) (1,170,549,987)

(884,077,810) (1,027,785,167)

(1,041,214,738) (2,342,406,857)

561,555,117 (3,290,368,444)

160,828,506

252,459,529

(880,386,232) (2,089,947,328)

95,198,796

211,839,775

656,753,913 (3,078,528,669)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
24,554,982

23,769,859

-

-

24,554,982

23,769,859

-

-

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

28

(2,757,162)

2,713,629

988,346

-

28

(938,737,217)

3,417,447,968

-

1,778,909,071

(941,494,379)

3,420,161,597

988,346

1,778,909,071

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

(916,939,397)

3,443,931,456

988,346

1,778,909,071

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(1,797,325,629)

1,353,984,128

657,742,259 (1,299,619,598)

(795,201,926) (2,119,835,092)

656,753,913 (3,078,528,669)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

(85,184,306)

29,887,764

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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(1,711,949,730)

1,309,342,448

(85,375,899)

44,641,680

(1,797,325,629)

1,353,984,128

(1.96)

(5.23)

657,742,259 (1,299,619,598)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

(1,041,214,738) (2,342,406,857)

561,555,117 (3,290,368,444)

รายการปรับกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2,615,934,264

2,505,325,005

2,082,298,624

1,786,132,373

15,269,385

16,969,323

9,135,373

12,784,749

6,118,011

(19,184,891)

(1,531,888)

(35,679,954)

15

156,862,489

(59,157,039)

29,424,988

69,798,598

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

12

-

- (1,666,142,020)

(672,831,967)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

13

-

-

(104,983,997)

(126,457,997)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

208,968,089

185,010,940

-

-

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(96,829,880)

-

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

7,482,256

-

(100,000)

-

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์

33,272,599

(222,194)

33,272,599

336,484

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

25,393,199

429,687,355

25,393,199

206,263,596

-

160,047,000

-

160,047,000

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น

14,630,913

15,583,115

12,264,908

9,724,765

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

110,490,926

34,661,674

110,490,926

34,661,674

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

34,361,728

39,889,668

46,674,875

11,856,051

ดอกเบี้ยรับ

(4,106,869)

(4,140,451)

(78,929,838)

(108,937,815)

974,179,148

1,098,239,319

863,782,541

961,849,124

3,157,641,400

2,060,301,967

1,825,775,527

(980,821,763)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินค้าและบริการ

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ก�ำไร) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(880,386,232) (2,089,947,328)

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

บัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30
1.62

(7.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

หมาย
เหตุ

2559

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(863,863,026)

(320,638,791) (1,538,110,671)

2,510,665,190

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

8,667,843

1,717,422,479

(23,087,574)

1,136,804,692

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(6,620,718)

782,726,045

(31,685,480)

653,649,200

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเดิม

(42,298,119)

5,012,235

(15,911,700)

3,179,316

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(30,525,326)

(242,707,390)

(902,671,335)

1,305,562,456

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

124,142,703

(70,820,536)

37,388,332

(24,456,114)

(4,595,692)

(7,713,972)

(4,281,407)

(7,253,010)

2,342,549,065

3,923,582,037

(652,584,308)

4,597,329,967

4,064,531

4,140,451

80,447,319

50,219,827

(941,003,620) (1,070,746,299)

(833,424,676)

(937,584,538)

394,012

(3,198,922)

2,861,218,739 (1,405,167,653)

3,706,766,334

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

7,942,043
1,413,552,019

4,242,550

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

-

-

1,666,142,020

672,831,967

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

-

126,457,997

-

126,457,997

(1,555,480)

-

100,000

-

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

11,699,046,557 13,950,154,796 11,689,611,115 13,928,594,053
(13,730,244,227) (14,660,545,673) (13,718,063,825) (14,634,250,880)
-

248,771,200

-

248,771,200

ช�ำระคืนเจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

(207,135,747)

(231,547,484)

(207,135,747)

(231,547,484)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

2,554,121,352

9,543,673,950

2,554,121,352

9,543,673,950

ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

(754,200,000) (10,245,800,000)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(457,712,000)

(457,844,000)

-

-

(9,530,510)

(8,258,625)

-

-

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(913,004,575) (1,861,395,836)

(754,200,000) (10,245,800,000)

(443,017,105) (1,390,559,161)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น

128,346,561

177,700,543

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(75,636,643)

313,228,469

(196,612,983)

308,633,904

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

662,105,590

348,877,121

536,204,827

227,570,923

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

586,468,947

662,105,590

339,591,844

536,204,827

-

-

-

-

-

248,771,200

-

248,771,200

104,983,997

-

104,983,997

-

4,562,453

-

4,562,453

-

13,294,860

42,897,196

13,294,860

42,897,196

924,664,445

-

-

-

20,950,027

-

20,950,027

-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ

-

โอนอะไหล่เป็นสินทรัพย์ถาวร

(95,405,426)

-

(948,925,000)

(85,550,000)

-

-

1,441,670,000

786,380,000

69,750,050

5,264,135

46,300,971

2,813,994

(667,582,775)

(947,419,735)

(550,158,134)

(714,757,775)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

(3,815,613)

(2,437,250)

(3,558,082)

(2,318,512)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ

(5,921,404)

(8,485,033)

-

-

(704,530,648)

(864,294,977)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน

2559

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2560

(7,350,000)

(37,675,091)

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์

2559

-

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(7,350,000)

- (2,793,430,940)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
โอนกลับรายการขายรถบรรทุก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,651,571,775 (2,007,573,269)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย
และช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัด
โครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
้ เงินลงทุน
การซือ
ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ
4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (457,864,507)
ณ วันที่
1 มกราคม 2559
ก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์
ในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากับ
ค่าเสือ่ มราคาของ 24
จ�ำนวนทีต่ รี าคาเพิม่
เข้าก�ำไรสะสม
- สุทธิจากภาษี
เงินได้
ผลต่างจากการ
- (136,036,432)
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
โอนก�ำไรสะสม
ส่วนที่ยังไม่ได้
25
จัดสรรเป็นส�ำรอง
ตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
โดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้วส�ำรองตาม
กฎหมาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตรา
ต่างประเทศ

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(79,865,323)

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

74,876,038

2,229,320,903

1,513,154,222

151,418,684

3,968,769,847 15,929,467,087

212,562,648 16,142,029,735

-

- (2,119,835,092)

-

-

-

-

- (2,119,835,092)

29,887,764 (2,089,947,328)

-

-

2,713,629

23,769,859

1,778,909,071

1,322,082,869

301,702,112

3,426,463,911

3,429,177,540

14,753,916

3,443,931,456

-

- (2,117,121,463)

23,769,859

1,778,909,071

1,322,082,869

301,702,112

3,426,463,911

1,309,342,448

44,641,680

1,353,984,128

-

-

422,518,927

-

(292,170,736)

(111,506,384)

(18,841,807)

(422,518,927)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(136,036,432)

-

(136,036,432)

-

51,795,429

(51,795,429)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,258,625)

(8,258,625)

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

98,645,897

3,716,059,238

2,723,730,707

434,278,989

(79,865,323)

6,972,714,831 17,102,773,103

248,945,703 17,351,718,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย
และช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัด
โครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
้ เงินลงทุน
การซือ
ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ
4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939)
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์
ในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากับ
ค่าเสือ่ มราคาของ 24
จ�ำนวนทีต่ รี าคาเพิม่
เข้าก�ำไรสะสม
- สุทธิจากภาษี
เงินได้
โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์ 24
จากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์
โอนก�ำไรสะสม
ส่วนที่ยังไม่ได้
25
จัดสรรเป็นส�ำรอง
ตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
โดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน
ของบริษัทร่วม

จัดสรรแล้วส�ำรองตาม
กฎหมาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตรา
ต่างประเทศ

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

(79,865,323)

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

98,645,897

3,716,059,238

2,723,730,707

434,278,989

-

- (795,201,926)

-

-

-

-

-

(795,201,926)

(85,184,306)

(880,386,232)

-

-

(2,565,569)

24,554,982

-

(924,664,445)

(14,072,772)

(914,182,235)

(916,747,804)

(191,593)

(916,939,397)

-

- (797,767,495)

24,554,982

-

(924,664,445)

(14,072,772)

(914,182,235) (1,711,949,730)

-

-

591,893,910

-

(470,555,524)

(109,864,410)

(11,473,976)

(591,893,910)

-

-

-

-

-

50,007,878

-

(39,268,325)

-

(10,739,553)

(50,007,878)

-

-

-

117,554,656 (117,554,656)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,530,510)

(9,530,510)

980,221,538 4,377,740,979

123,200,879

3,206,235,389

1,689,201,852

397,992,688

-

-

(79,865,323)

-

6,972,714,831 17,102,773,103

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

5,416,630,808 15,390,823,373

248,945,703 17,351,718,806

(85,375,899) (1,797,325,629)

154,039,294 15,544,862,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การโอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อย

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้วส�ำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

4,053,695,590

2,144,528,919

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

6,379,075,991

2,355,641,982

2,355,641,982

14,096,022,834

ขาดทุนส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

(3,078,528,669)

-

-

(3,078,528,669)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

1,778,909,071

1,778,909,071

1,778,909,071

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

(3,078,528,669)

1,778,909,071

1,778,909,071

(1,299,619,598)

-

-

-

-

-

-

305,298,886

(305,298,886)

(305,298,886)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4,053,695,590

2,144,528,919

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

3,605,846,208

3,829,252,167

3,829,252,167

12,796,403,236

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

4,053,695,590

2,144,528,919

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

3,605,846,208

3,829,252,167

3,829,252,167

12,796,403,236

ก�ำไรส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

656,753,913

-

-

656,753,913

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

988,346

-

-

988,346

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

657,742,259

-

-

657,742,259

24

-

-

-

-

-

-

484,443,968

(484,443,968)

(484,443,968)

-

24

-

-

-

-

-

-

39,268,325

(39,268,325)

(39,268,325)

-

26

-

-

33,103,656

-

-

-

(33,103,656)

-

-

-

4,053,695,590

2,144,528,919

(935,467,138)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

4,754,197,104

3,305,539,874

3,305,539,874

13,454,145,495

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ
อุปกรณ์ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของ
จ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่มเข้าก�ำไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ
อุปกรณ์ ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อมราคาของ
จ�ำนวนที่ตีราคาเพิ่ม เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและ
อุปกรณ์ จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนกลับผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีส้น
ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยมี Double A
Holdings (Thailand) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและ
จ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท่ ี่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพั ฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
DA Alizay SAS

ลักษณะธุรกิจ

การลงทุน
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
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จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฝรั่งเศส

ไทย
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
100.00

99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
99.99
100.00

28.56
37.88
94.22

28.56
37.88
94.22

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท คันนา จ�ำกัด
ส่งเสริมการปลูกต้นกล้าแก่เกษตรกร
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
บริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
Quality Paper Mill Limited
การลงทุน
Metro Profit International Limited
การลงทุน
Eastsun International Trading Limited
การลงทุน
A-Maritime Holding Company Limited
DA International Capital Holding
การลงทุน
(Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA Alizay SAS
ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
Biomass Energie d’ Alizay

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
บังกลาเทศ
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง

48.99
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00

48.99
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00

สิงคโปร์

100.00

100.00

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited
สหรัฐอาหรับ
APC Middle East FZE
รับจ้างตัดกระดาษ
เอมิเรตส์
Alizay Paper Converting Egypt LLC.
รับจ้างตัดกระดาษ
อียิปต์

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ฮ่องกง
Alizay 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ฮ่องกง
Tofte 1 Shipping Company Limited
ฮ่องกง
NPS Mosa Shipping Company Limited ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

สาธารณรัฐ
ปานามา

100.00

100.00

สาธารณรัฐ
ปานามา

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping S.A.

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited
Tofte1 Shipping S.A.

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited
สาธารณรัฐ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
NPS Mosa Shipping S.A.
ปานามา
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ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง
วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามงบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตัง้ ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ยแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือน ผลต่างซึง่ เกิดขึน้ จากการแปลงค่า
ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ และทุน
เรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
บางส่วน
ในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนใหม่ รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนใหม่ด้วยเช่นกัน โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป อายุการให้
ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์สรุปได้ดังนี้
อายุการให้ประโยชน์ใหม่

อายุการให้ประโยชน์เดิม

30 ปี และ 40 ปี
20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
5 ปี ถึง 30 ปี

25 ปี และ 30 ปี
10 ปี 15 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
5 ปี ถึง 25 ปี

อาคารส�ำนักงาน
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

การเปลีย่ นแปลงนีม้ ผี ลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม
2561 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการ
เงินของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก
กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึก
เงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน:
ค่าเสื่อมราคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก�ำไรต่อหุ้น:
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

137
(25)
112

149
(28)
121

(5)
(3)
(8)

0.28

0.30

(0.02)

31 ธันวาคม 2562
เป็นต้นไป

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน:
ค่าเสื่อมราคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ภาษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก�ำไรต่อหุ้น:
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562
เป็นต้นไป

125
(25)
100

138
(28)
110

(80)
16
(64)

0.25

0.27

(0.16)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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5. นโยบายการบัญชีท่ส
ี �ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั
ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้
มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็นครัง้ คราวเพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมี
สาระส�ำคัญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�ำนวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคา
ลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จา่ ยปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” อยู่ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์”
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุก ๆ 3 ปี ถึง 5 ปี
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนหรือราคาตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารส�ำนักงาน
อาคารโรงงาน
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย
ในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อมีการส่งออก
5.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณามูลค่า
ของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า
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30 ปี และ 40 ปี
20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
5 ปี ถึง 30 ปี
5 ปี ถึง 30 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี 7 ปี 8 ปี และ 19 ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรือขายได้ถกู น�ำ
ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ย
ในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์นนั้ ณ วันที่
ซือ้ ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการอืน่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์นนั้ ตามราคาทุน ภายหลังการ
รับรูร้ ายการเริม่ แรก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
และ 10 ปี ส่วนสิทธิในสัญญาขายไฟฟ้าจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทเี่ หลือของสัญญาขายไฟฟ้าในปีทเี่ ปิดด�ำเนินการ ค่าตัดจ�ำหน่าย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
5.10 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพเป็นต้นกระดาษซึง่ จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักประมาณการค่าใช้จา่ ย ณ จุดเก็บเกีย่ ว
มูลค่ายุตธิ รรมของต้นกระดาษค�ำนวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชวี ภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
5.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจ�ำหน่ายเป็น
ดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้
5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
ถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มี
อ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5.13 สัญญาเช่าระยะยาว

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.14 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการ
ต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ ด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมด
ไปหรือลดลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น
หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.17 ประมาณการหนี้สิน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว มีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

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

169

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
5.19 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ บันทึก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุน
5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมหมายถึงราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่ โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6. การใช้ดุลยพิ นิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ
ไม่แน่นอน การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาว่า บริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมในบริษทั คันนา จ�ำกัด ถึงแม้วา่ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะถือหุน้ และมีสทิ ธิ
ออกเสียงในบริษทั ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ซึง่ เป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ เี สียง
ส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท คันนา
จ�ำกัด จึงถือเป็นบริษทั ย่อยของกลุม่ กิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพโดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การขายในอดีต
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้าน
เครดิต (ทัง้ ของธนาคารฯและคูส่ ญ
ั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินในระยะยาว
การเปลีย่ นแปลงของสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแสดงมูลค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ ยราคาตีใหม่ ซึง่ ราคาตีใหม่นไี้ ด้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและใช้เกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์
ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพต้นกระดาษด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ซึ่ง
มูลค่ายุติธรรมนี้ได้ค�ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ เช่น ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว อัตราการเติบโตของต้นกระดาษ อัตราการ
รอดตายและอัตราคิดลด เป็นต้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
เป็นต้น
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คดีฟอ้ งร้อง

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2559

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
ขายกระดาษ
ขายเยื่อกระดาษ
ขายสารเคมี
ขายวัสดุหีบห่อ
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

-

-

80
5,989
857
5
2

174
3,873
802
8
1

-

-

76
1,666

105
673

-

-

7

15

ซื้อกระดาษ

-

-

9,756

10,456

ซื้อน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ซื้อต้นกระดาษ
ซื้ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยื่อกระดาษ

-

-

376
1,826
778
-

408
1,942
1,252
5

-

-

45
140

65
117

ค่าจ้างบริหารจัดการไม้

-

-

13

3

ค่าบริการจ้างตัดกระดาษ
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

-

-

80

144

รายได้อื่น

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
อัตราร้อยละ 4.62 ถึง 5.50 ต่อปี
อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

ซื้อสินค้า

172

-

รายงานประจ�ำปี 2560 : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

-

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

2560

2559

2560

2559

281
134
56

284
115
55

281
134
56

284
115
55

17

10

17

10

105
7
24

126
6
38

105
7
23

126
6
37

2,921
283

2,637
441

2,169
228

1,955
332

6
20
19
49

72
35
77
42

6
13
19
17

72
32
77
11

-

21

-

-

ขายกระดาษ

869

917

869

917

ขายเยื่อกระดาษ
ขายน�้ำ
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายสารเคมี
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายยางรถบรรทุก
ขายสินทรัพย์ถาวร

312
8
13
21
27

148
8
13
24
33

312
13
21
22

148
13
24
33

8
34

12
-

8
34

12
-

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

132

-

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
และต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขายสินค้า
ขายน�้ำมันยางด�ำ
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายยางรถบรรทุก
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าบริการวิจัยและพัฒนา
ค่าแรงงานและค่าใช้จา่ ยอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
และราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างก�ำหนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

นโยบายการก�ำหนดราคา

2560

2559

2560

2559

คู่สัญญา

รายได้อื่น
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
ซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง

31
12
36
28

4
20
40
45

31
1
36
28

4
7
40
45

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

849
20
185
106

807
3
178
160

849
2
158
106

807
165
160

ซื้อน�้ำมันเตาและแกลบ

8

16

-

-

276
29
739

258
7
630

190
25
442

175
354

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันและต้นทุน
บวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

79
71
710
45
564

371
78
709
55
593

73
68
710
45
547

368
74
709
45
555

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

32

134

-

-

ซื้อไม้แปรรูป
ซื้อต้นกระดาษ
ซื้อวัสดุหีบห่อ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับรายการธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น โดยสัญญาที่ส�ำคัญมีเงื่อนไข
สรุปได้ดังนี้
(ก) สัญญาระหว่างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

บริษัท ไชโย เอเอ จ�ำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลาย ซือ้ ไม้ทอ่ นยูคาลิปตัสและชิน้ ไม้สบั โดยผูข้ ายต้องส่งมอบไม้ทอ่ นและชิน้ ไม้สบั
แห่ง
ให้บริษัทฯ ในปริมาณรวมกันไม่ต�่ำกว่าปีละ 1,200,000 ตันแห้ง โดยมีการ
ก�ำหนดราคาซื้อขายสูงสุดอ้างอิงจากราคาไม้สับที่ประเทศญี่ปุ่นซื้อจากตลาด
โลก แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักด้วยค่าขนส่งซึ่ง
ก�ำ หนดเป็นอัตราคงที่ห รือตามสูตรการค� ำ นวณที่ ก� ำ หนด และปรั บ ด้ วย
อัตราส่วนการแปรรูปและค่าใช้จา่ ยในการแปรรูปไม้ทอ่ นเป็นไม้สบั ซึง่ ก�ำหนด
เป็นอัตราคงที่ นอกจากนี้ หากไม้ทอ่ นทีส่ ง่ มอบมีคา่ ความชืน้ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 49
บริษัทฯ จะชดเชยค่าความชื้นให้ในอัตรา 30 บาทต่อตันต่อความชื้นที่ลดลง
ร้อยละ 1 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งนี้ ผู้ขายให้สิทธิบริษัทฯ ในการเจรจา
กับผู้ขายเพื่อปรับลดราคาลงได้ตามภาวะตลาด
หากผูข้ ายประสงค์จะรับช�ำระเงินค่าไม้ทอ่ นหรือชิน้ ไม้สบั ล่วงหน้า ผูข้ ายจะให้
ส่วนลดแก่บริษทั ฯ ส�ำหรับค่าสินค้าจากการรับเงินล่วงหน้าในอัตรา MLR บวก
ร้อยละ 1 ต่อปี
สัญญานี้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ซื้อไอน�้ำขั้นต�่ำ 553,632 ตันต่อปีของแรงดันไอน�้ำต�่ำ (แอลพี) และ 35,040
ตันต่อปีของแรงดันไอน�้ำปานกลาง (เอ็มพี) ซึ่งราคามูลฐานของค่าพลังงาน
ไอน�ำ้ จะปรับเพิม่ ขึน้ ตามราคาถ่านหิน อัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
และดัชนีค่าระวางเรือ ส่วนราคามูลฐานของค่าพลังไอน�้ำจะปรับเพิ่มขึ้นตาม
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ หากบริษทั ฯ ซือ้ ไอน�ำ้ ในปริมาณมากกว่าปริมาณ
ขั้นต�่ำที่สัญญาก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ
6 ของราคาซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และ
หากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผูข้ ายจะ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญานี้สนิ้ สุดในเดือน
พฤศจิกายน 2557 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 5 ปี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และ
หากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผูข้ ายจะ
คิดค่าไฟฟ้าตามอัตราใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคฉบับนั้น ๆ สัญญานี้จะสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2663 และต่ออายุอตั โนมัติ
ช่วงละ 5 ปี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ขายน�้ำมันยางด�ำ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน�้ำมันยางด�ำในปริมาณ
ประมาณการ 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริมาณขั้นต�่ำ 500,000 ตันต่อปี โดย
มีการก�ำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วน
ค่าความร้อนระหว่างน�ำ้ มันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และน�ำมาหักลบ
กับค่าใช้จา่ ยในการระเหยน�้ำออกจากน�้ำมันยางด�ำเจือจาง สัญญานี้จะสิ้นสุด
ในเดือนพฤศจิกายน 2571

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

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
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เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

ขายเปลือกไม้ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายเปลือกไม้ในปริมาณขั้นต�่ำ
150,000 ตันต่อปี โดยราคาซื้อขายเปลือกไม้จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน
ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และ
น� ำ มาปรั บ ลดกั บ ความด้ อ ยค่ า ของเปลื อ กไม้ สั ญ ญานี้ จ ะสิ้ น สุ ด ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2571
ซื้อไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำแรงดันปานกลาง
ส�ำหรับโรงเยื่อ 1 ในปริมาณขั้นต�่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคา
มูลฐานซึง่ จะปรับตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่
511 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่
70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำใน
ปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นต�่ำที่สัญญาก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดใน
อัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะ
สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571
ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และ
หากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผูข้ ายจะ
ปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื่อผู้ขายได้แจ้งให้
ผู้ซื้อได้รับทราบถึงการปรับราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าว สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือน
พฤศจิกายน 2571
ขายน�ำ้ มันยางด�ำ โดยผูซ้ อื้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายน�ำ้ มันยางด�ำในปริมาณขัน้ ต�ำ่
450,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคาซือ้ ขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ปรั บ ลดตามสั ด ส่ ว นค่ า ความร้ อ นระหว่ า งน�้ ำ มั น ยางด� ำ เจื อ จางและก๊ า ซ
ธรรมชาติ และน�ำมาหักลบกับค่าใช้จา่ ยในการระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ มันยางด�ำ
เจือจาง สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลง
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณ
ขัน้ ต�ำ่ รวม 420,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึง่ จะปรับตามการ
เพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับ
แอลพี และ 511 บาทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคา
ผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจาก
นี้ หากบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำในปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นต�่ำที่สัญญาก�ำหนด
บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้อขึ้นอยู่กับ
ปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571
ขายเปลือกไม้ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายเปลือกไม้ในปริมาณขั้นต�่ำ
350,000 ตันต่อปี โดยราคาซื้อขายเปลือกไม้จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับ
ลดตามสัดส่วนค่าความร้อนระหว่างเชือ้ เพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และน�ำมา
ปรับลดกับความด้อยค่าของเปลือกไม้ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
2566
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลง
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำและไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณ
ขัน้ ต�ำ่ รวม 610,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึง่ จะปรับตามการ
เพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับ
แอลพี และ 511 บาทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคา
ผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 75,341 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญานี้
จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2565

คู่สัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
Double A International Network Company
Limited
Double A Pulp & Paper Company Limited
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

ซือ้ กระแสไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่า 60 เมกะวัตต์ตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจาก
ตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ใน
ขณะท� ำ สั ญ ญาฉบั บ นี้ และหากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราใหม่ในเดือนที่
ก�ำหนดไว้ในประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนั้น ๆ สัญญานี้จะสิ้นสุด
ในเดือนมิถุนายน 2566
ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 61,700 ตันต่อปี โดยคิดราคาตาม
อัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตั โนมัติ
ช่วงละ 1 ปี
ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะปรับ
เปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม
2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี
ซื้อน�้ำดิบโดยคิดราคาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี
ซื้อน�้ำเย็นโดยคิดราคาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี
ซื้อน�้ำประปาโดยคิดราคาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
กันยายน 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี
ค่ า บริ ก ารเกี่ ย วกั บ การตลาดและส่ ง เสริ ม การขายในต่างประเทศส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้อง
จ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 5.0 จากยอดขายโดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้าที่จ�ำหน่าย สัญญานี้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557 และต่ออายุ
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี
ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่ายกระดาษของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้อง
จ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 0.75 ร้อยละ 2.0และร้อยละ 3.0 ของยอด
ขายที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าที่ซื้อกระดาษที่ผลิตโดยบริษัทฯ จากการจัด
จ�ำหน่ายของบริษัทดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จ�ำหน่าย สัญญานี้
สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2563 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 3 ปี

(ข) สัญญาระหว่างบริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

ค่าบริการจัดการโรงงานโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญานี้มีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่สายการผลิตใหม่เริ่มด�ำเนินการและ
ต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

(ค) สัญญาระหว่างบริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และหากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าทีซ่ อื้ ขาย
กันจะเปลี่ยนไปคิดตามอัตราใหม่ ตั้งแต่เดือนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออก
ประกาศเป็นต้นไป สัญญานี้จะสิน้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2565
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เงื่อนไขที่สำ� คัญของสัญญา

คู่สัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

(หน่วย: ล้านบาท)

ซื้อไอน�้ำแรงดันไอน�้ำปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำแรงดันปาน
กลางในปริมาณขั้นต�่ำ 40,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี
โดยมี ก ารก� ำ หนดราคามู ล ฐานซึ่ ง จะปรั บ ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาก๊ า ซ
ธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 511 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนี
ราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน
สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565
ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้ ไอน�ำ้ แรงดัน ต�ำ่ ในปริมาณขัน้ ต�ำ่
374,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 400,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคา
มูลฐานซึ่งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่
ที่ 496 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐาน
อยูท่ ี่ 70,924 บาทต่อตันต่อชัว่ โมงต่อเดือน สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนมิถนุ ายน
2565
ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานในอัตราค่าเช่า 443,240 บาทต่อเดือน สัญญานี้จะ
สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561

สัญญาในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดข้างต้นที่มีการต่ออายุอัตโนมัติจะมีการระบุเงื่อนไขไว้ว่า หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาล่วงหน้า สัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดสัญญา
แต่ละฉบับ คูส่ ญ
ั ญาทุกบริษทั ไม่มหี นังสือแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ส่งผลให้สญ
ั ญาในส่วนของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย
DA Alizay SAS
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
Quality Paper Mill Limited
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Double A (Jiangsu) Paper Company Limited
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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-

-

866
77
73
1,016

188
76
93
357

98
28
126

14
35
49

98
28
126

14
35
49

390
242
7
6
-

150
188
110
4

390
242
7
6
-

150
188
110
4

งบการเงินรวม

รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทย่อยอื่น
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
Double A International Network Company Limited
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
บริษัท โปรมิโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

645
(1)
644
770

452
(1)
451
500

645
(1)
644
1,786

452
(1)
451
857

-

-

122
1
123

123
5
128

30
16
46

9
17
26

30
16
46

9
17
26

84
30
29
24
6
45
218
(6)
212
258
1,028

56
61
87
53
30
70
357
(6)
351
377
877

84
30
29
24
6
43
216
(6)
210
379
2,165

56
61
87
53
30
69
356
(6)
350
504
1,361

105
105

-

105
105

-

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
รวมเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Paper Tree (Cambodia) Company Limited
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,259
1,259

1,746
6
1,752

95
95

-

1,259

1,752

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.41 ถึง 4.82 ต่อปี (2559:ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ : ร้อยละ
4.62 ถึง 5.50 ต่อปี 2559: ร้อยละ 4.71 ถึง 5.46 ต่อปี)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

งบการเงินรวม

2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

75
5
80

-

5
5

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่ อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

บริษัทย่อย
DA Alizay SAS
บริษัทย่อยอื่น

7
(1)
6

1
(1)
-

1
(1)
-

บริษัทร่วม
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Double A International Network Company Limted
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย
บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จ�ำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
DA Alizay SAS
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัทย่อยอื่น
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4
(1)
3
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-

-

1,610
811
276
33
48
2,778

2,790
406
337
36
21
3,590

2560

2559

2560

2559

135
87
222

165
91
256

74
67
141

116
75
191

65
40
105
327

65
48
113
369

6
35
41
2,960

46
37
83
3,864

-

-

106
8
114

1
1

20
20

20
20

8
8

16
16

50
48
98
118
445

20
34
54
74
443

50
41
91
213
3,173

18
23
41
58
3,922

-

-

-

7
7

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่ อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท 304 พัลพ์ จ�ำกัด
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมข้างต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.51 ต่อปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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ในระหว่างปีปจั จุบนั เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

เพิ่ มขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากธนาคาร

586

662

340

536

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Paper Tree (Cambodia) Company Limited
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

586

662

340

536

-

95
95

-

95
95
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 3.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ
0.01 ถึง 3.00 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ : ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี 2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

เพิ่ มขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด

1,746
6
1,752

949
949

(1,436)
(6)
(1,442)

1,259
1,259

7
7

-

(7)
(7)

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

82
1
83

85
1
86

63
1
64

66
1

67

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

341

284

982

589

134
46
196
54
771
(1)
770

101
65
49
2
501
(1)
500

475
36
238
56
1,787
(1)
1,786

141
77
49
2
858
(1)
857

2,506

1,942

2,453

1,900

688
18
8
68
3,288
(45)
3,243
4,013

521
48
25
46
2,582
(26)
2,556
3,056

676
17
3
50
3,199
(33)
3,166
4,952

494
43
23
34
2,494
(22)
2,472
3,329

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

258
32
290
4,303

377
44
421
3,477

379
10
389
5,341

504
11
515
3,844

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 39 ล้าน
บาท (2559: จ�ำนวน 37 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 28 ล้านบาท 2559: จ�ำนวน 35 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 33 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 56 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 30 ล้าน
บาท 2559: จ�ำนวน 71 ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
บริษัทฯ ได้จ�ำน�ำสินค้าคงเหลือซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไม่น้อยกว่าจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท และ
มีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้าคงเหลือให้แก่ธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน

สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบเยื่อกระดาษเพื่อผลิต
ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
สารเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

1,833
765
386
797
513
809
328
5,431

1,782
441
530
975
468
775
340
5,311

(16)
(2)
(5)
(14)
(19)
(52)
(108)

(21)
(14)
(19)
(48)
(102)

1,817
763
381
783
494
757
328
5,323

1,761
441
530
961
449
727
340
5,209

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ, สุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกค้างรับ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

280
(148)
132
410
191
136
37
4
910

459
(185)
274
350
105
152
27
4
912

233
(148)
85
409
147
52
37
4
734

369
(185)
184
337
79
79
27
4
710

ในปี 2559 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 160 ล้าน
บาท) ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักความระมัดระวัง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าไว้ในงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน

สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบเยื่อกระดาษเพื่อผลิต
ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
สารเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
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สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

1,595
472
176
775
327
516
298
4,159

1,727
186
239
874
286
487
337
4,136

(15)
(14)
(18)
(50)
(97)

(20)
(14)
(19)
(46)
(99)

1,580
472
176
761
309
466
298
4,062

1,707
186
239
860
267
441
337
4,037
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรียกช�ำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

บริษัท
2560

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
DA Alizay SAS
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2559

2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2,600 ล้านบาท
3,500 ล้านบาท
322 ล้านบาท
104 ล้านบาท
40 ล้านบาท
502 ล้านบาท
48 ล้านบาท
79 ล้านยูโร

2,600 ล้านบาท
3,500 ล้านบาท
322 ล้านบาท
104 ล้านบาท
40 ล้านบาท
502 ล้านบาท
48 ล้านบาท
79 ล้านยูโร

99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
100.00

99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
100.00

2,600
2,500
200
6
48
300
48
2,793
8,495

2,600
2,500
200
6
48
300
48
2,793
8,495

(11)
(178)
(189)

(11)
(11)

2,589
2,500
200
6
48
300
48
2,615
8,306

2,589
2,500
200
6
48
300
48
2,793
8,484

1,000
201
7
10
442
6
1,666

340
108
8
8
209
673

-

200 ล้านบาท

-

99.99

-

200
200

-

(475)
(475)

-

(275)
(275)

-

-

บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด
รวมผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท คันนา จ�ำกัด
(ถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด)
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สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

49.00
51.01

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

ก�ำไร (ขาดทุน) ทีแ่ บ่งให้กับ ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่างปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมในระหว่างปี

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

49.00

45

53

3

6

0.1

15

10

8

51.01

109

196

(88)

24

(0.3)

-

-

-
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่ เป็น
่ ส
่ ส
12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษท
ั ย่อยทีม
ี ว
่ นได้เสียทีไ่ ม่มอ
ี ำ� นาจควบคุมทีม
ี าระส�ำคัญ ซึง
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

บริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

บริษัท คันนา จ�ำกัด

2560

2559

2560

2559

33
90
19
11

33
106
18
14

26
1,676
1,441
47

9
1,929
1,468
84

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

บริษัท คันนา จ�ำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด

2559

2560

2559

116
6
6

106
12
30
42

778
(172)
(1)
(173)

1,255
49
49

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิ
เนอรัล จ�ำกัด

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด

2560

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

บริษัท คันนา จ�ำกัด

2560

2559

2560

2559

30
(3)
(20)
7

25
(5)
(22)
(2)

(32)
109
(76)
1

13
192
(205)
-

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
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อนุมัติโดย

จ�ำนวนเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาทต่อหุ้น)

36.1

0.72

50.7

1.01

30.6

0.61

36.1

0.72

1,400.0

4.00

324.6

10.08

118.7

11.41

7.5

1.86

5.9

1.24

36.6

0.73

12.0

3.00

31.6

0.63

44.1

0.88

34.6

0.69

38.6

0.77

37.1

0.74

33.6

0.67

32.1

0.64

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ก�ำไร (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

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

อนุมัติโดย

จ�ำนวนเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาทต่อหุ้น)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

เนือ่ งจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว บริษทั ฯ บันทึกกลับรายการผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั จ�ำนวน
33 ล้านบาท ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด

476.0

1.36

173.6

5.39

134.6

12.94

11.6

2.96

26.6

0.53

5.0

1.25

28.0

0.56

45.1

0.90

77.8

1.55

31.1

0.62

เงินลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัดได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.8 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียน
จ�ำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลล์ มิลล์ 3 จ�ำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 150 ล้านบาท เป็น 3,133 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 298 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2560 และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 746 ล้านบาท
เงินลงทุนใน A-Maritime Holding Company Limited
ในไตรมาสที่หนึ่งของปีปัจจุบัน A-Maritime Holding Company Limited ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ของหุ้นสามัญที่
จดทะเบียนจ�ำนวน 26.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยราคา 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ
31 ล้านบาท) และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว
ในไตรมาสที่สามของปีปัจจุบัน A-Maritime Holding Company Limited ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของหุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนจ�ำนวน 26.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยราคา 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 7
ล้านบาท) และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว
เงินลงทุนในบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด) ท�ำสัญญาขายหุ้นสามัญเพื่อขายหุ้นสามัญ
ของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในราคารวม 1.6 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียง
กับมูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหน่าย ตามงบการเงินของบริษัท ทอฟเต้ วัน จ�ำกัด ปรากฏดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง

เงินลงทุนในบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัทฯ ท�ำสัญญาขายหุ้นสามัญเพื่อขายหุ้นสามัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ให้แก่บุคคลภายนอก
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในราคารวม 0.1 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 7.5 ล้านบาทในงบการเงินรวม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัดไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 275 ล้านบาท หลังจาก
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวบริษทั ฯ ได้บนั ทึกกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหน่าย ตามงบการเงินของ บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ปรากฏดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์สุทธิ
หัก: ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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21
280
7,350
(38)
7,613
(7,513)
(21)
79

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์สุทธิ
บวก:ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
หัก: ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่จ�ำหน่ายเงินลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดลดลงสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

1,635
1
(48)
1,588
31
(1,618)
(1,635)
(1,634)

เงินลงทุนใน DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd.
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd. มีมติพิเศษ
อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการออกหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 109 ล้านบาท) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

2560

2559

ร้อยละ

ร้อยละ

25.51

25.51

ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน

ผลต่างจากการรวม
ส่วนเกินทุนจากการ
มูลค่าตามบัญชี
ธุรกิจภายใต้การควบคุม ตีราคาที่ดินอาคารและ
ตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ
เดียวกันของบริษัทร่วม อุปกรณ์ของบริษัทร่วม

ราคาทุน-สุทธิ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

3,459

3,459

(594)

(594)

2,865

2,865

(80)

(80)

398

434

2,125

2,470

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

2560 (ร้อยละ)

2559 (ร้อยละ)

2560

2559

2560

2559

2560

2559

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ

ไทย

25.51

25.51

3,459

3,459

(211)

(211)

3,248

3,248

บริษัทฯ ได้สะท้อนผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม” เช่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่งเป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้านบาท)

13.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับในระหว่างปี

2560

2559

2560

2559

2560

2559

(209)

(185)

(31)

306

105

126
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สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

2560

2559

4,557
27,666
(9,295)
(14,465)
(95)
8,368
25.51
2,135
(10)
2,125

4,340
30,474
(11,338)
(13,747)
(71)
9,658
25.51
2,464
6
2,470
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การค�้ำประกัน

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศในนามของบริษัทร่วมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ขาดทุน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2560

2559

14,070
(756)
(123)
(879)

12,472
(778)
1,249
471

(หน่วย: ล้านบาท)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค�้ำประกันตามสัญญาขายไฟฟ้า
ค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาไฟฟ้าส�ำรอง
ค�้ำประกันการประมูลการจัดสร้างโรงไฟฟ้าอิสระ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
อื่น ๆ

13.4 ภาระผูกพั นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทร่วม
ภาระผูกพั นรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปได้ดังนี้

บาท
ยูโร
เหรียญสหรัฐอเมริกา
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

การก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำดิบ

2559

628
285
270

628
285
270

64
5

63
5

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(หน่วย: ล้าน)
สกุลเงิน

2560

การซื้อที่ดิน

2560

2559

2560

2559

2560

2559

20.3
0.4
0.3
48.0

43.4
2.6
141.6

396.5
396.5

364.6
364.6

61.2
61.2

61.2
61.2

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทร่วมได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มและหนังสือแจ้งให้ส่งคืนเงินภาษี
อากรที่สั่งคืนผิดพลาดจากสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี โดยก�ำหนดให้คืนเงินภาษีอากรที่ได้รับมาแล้วในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 58
ล้านบาท ต่อมาบริษัทย่อยดังกล่าวได้ยื่นค�ำอุทธรณ์ให้แก่สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยดังกล่าวเชื่อว่าไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นสาระส�ำคัญที่ต้องชดเชย ดังนั้น บริษัท
ย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงิน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพั นเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม

บริษทั ร่วมได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ พืน้ ทีใ่ นอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 30
ปี โดยมีจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)
2560

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
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28
40
171
239

ที่ดิน

2559

14
36
164
214

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาสินทรัพย์
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,543
2,197
(2)
3,738

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

งานระหว่าง
อาคาร
เครื่อง
เรือ รถ
ก่อสร้างและ
และส่วน
ตกแต่งและ บรรทุกและ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ปรับปรุง
เครื่องใช้ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์
ระหว่าง
ที่ดินและ
อื่น
ส�ำนักงาน
ติดตัง
อาคาร
้

7,254
7
1,080
(4)
195
(95)
(28)
8,409

40,170
184
4,179
(14)
492
220
38
45,269

531
7
(18)
33
(180)
25
398

576
19
(39)
1
(43)
(1)
513

2,898
69
(12)
169
51
17
3,192

1,107
810
(1)
(890)
(1)
(10)
1,015

รวม

54,079
1,096
7,456
(88)
(48)
39
62,534
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งบการเงินรวม
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196

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่

งานระหว่าง
อาคาร
เครื่อง
เรือ รถ
ก่อสร้างและ
และส่วน
ตกแต่งและ บรรทุกและ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ปรับปรุง
เครื่องใช้ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์
ระหว่าง
ที่ดินและ
อื่น
ส�ำนักงาน
ติดตัง
อาคาร
้

ที่ดิน

ซื้อเพิ่ม
โอนจากบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ตีราคาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
ตัดจ�ำหน่ายค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

รวม

75

2
-

65
-

5
-

17
-

108
-

510
-

707
75

(78)

(459)

(1,143)

-

-

-

-

(1,680)

4
3,739

(27)
36
(15)
23
7,969

(444)
184
(17)
73
43,987

(1)
23
(11)
(1)
413

(7)
6
529

(57)
221
(91)
3,373

(24)
(470)
1
1,032

(560)
(43)
9
61,042

-

3,198
794
292

23,334
2,918
1,860

401
31

472
30

945
287

-

28,350
3,712
2,500

-

(1)

(10)

(18)

(38)

(1)

-

(68)

-

4
(7)
4,280

129
92
28,323

(68)
4
350

(22)
(1)
441

5
2
1,238

-

48
90
34,632

-

(117)

(288)

-

-

-

-

(405)

-

260

1,976

16

26

336

-

2,614

-

(26)

(391)

(1)

(6)

(32)

-

(456)

-

(15)
38
4,420

(17)
103
29,706

(11)
354

461

(14)
1,528

-

(43)
127
36,469

126
(11)
115

64
20
(2)
82

4
80
(4)
80

-

-

12
181
193

162
162

206
443
(13)
(4)
632

รายงานประจ�ำปี 2560 : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ที่ดิน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

งานระหว่าง
อาคาร
เครื่อง
เรือ รถ
ก่อสร้างและ
และส่วน
ตกแต่งและ บรรทุกและ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ปรับปรุง
เครื่องใช้ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์
ระหว่าง
ที่ดินและ
อื่น
ส�ำนักงาน
ติดตัง
อาคาร
้

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
3
23
1
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
(16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
115
85
103
178
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3,623 4,047 16,866
48
72 1,761
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3,624 3,464 14,179
58
68 1,667
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี:
2559 (จ�ำนวน 2,382 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2560 (จ�ำนวน 2,488 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

รวม

(2)
160

27
(2)
(16)
641

853
872

27,270
23,932
2,500
2,614

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาสินทรัพย์
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

784
800
1,584
1,584

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

อาคาร
เครื่อง
และ ส่วน
รถบรรทุก
ตกแต่งและ
เครื่องจักร
่
เครืองมือ
ปรับปรุง
และยาน
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
ที่ดินและ
พาหนะอื่น
ส�ำนักงาน
อาคาร

4,888
7
1,047
(4)
33
(320)
5,651
2
(26)
9
(15)
5,621

31,470
172
3,893
(7)
325
(6)
35,847
196
(444)
64
(28)
35,635

412
4
(15)
20
(71)
350
4
(1)
9
362

476
16
(38)
454
15
(7)
1
463

1,814
66
(1)
169
77
2,125
75
(57)
196
2,339

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติด
ตั้ง

804
488
(547)
745
356
(279)
822

รวม

40,648
753
5,740
(65)
(320)
46,756
648
(535)
(43)
46,826

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

197

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่

ที่ดิน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

อาคาร
งานระหว่าง
เครื่อง
และ ส่วน
รถบรรทุก ก่อสร้างและ
ตกแต่งและ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
ปรับปรุง
และยาน เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
ที่ดินและ
พาหนะอื่น
ระหว่าง
ส�ำนักงาน
อาคาร
ติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- 2,921 22,369
352
420
863
ตีราคาสินทรัพย์
789 2,727
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
184 1,371
15
21
192
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
(1)
(4)
(14)
(38)
(1)
ตัดจ�ำหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
(320)
(2)
(30)
32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 3,573 26,461
323
403 1,086
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
189 1,597
7
19
268
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/
(25)
(391)
(1)
(7)
(32)
ตัดจ�ำหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
(15)
(28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- 3,722 27,639
329
415 1,322
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
3
4
12
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
2
47
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
(3)
ตัดจ�ำหน่ายค่าเผื่อการด้อยค่า
(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2
47
12
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
23
2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2
70
14
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,584 2,076 9,339
27
51 1,027
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,584 1,897 7,926
33
48 1,003
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี:
2559 (จ�ำนวน 1,677 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2560 (จ�ำนวน 1,917 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

รวม

-

26,925
3,516
1,783

-

(58)

-

(320)
31,846
2,080

-

(456)

-

(43)
33,427

127
160
287
287

146
209
(3)
(4)
348
25
373

458
535

14,562
13,026
1,783
2,080

ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินราคาใหม่สำ� หรับทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของ DA Alizay SAS (บริษทั ย่อยในประเทศ
ฝรั่งเศส) โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ตามเดิม การประเมินราคาใหม่ดังกล่าวนี้มีผลท�ำให้บริษัทย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 922 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน ซึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้จ�ำนวน 368 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามรายกลุ่มของ
สินทรัพย์เพื่อปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่เคยถูกประเมินราคาไว้ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
- ที่ดินประเมินราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)
- อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ประเมินราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาเปลีย่ นแทนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost)
การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนีม้ ผี ลท�ำให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ปรับเพิม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จำ� นวน
3,744 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,224 ล้านบาท) ในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้อง
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�ำนวน 13 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 3 ล้านบาท) และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ�ำนวน 100 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 49 ล้านบาท) ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
นอกจากนี้ ยอดค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 341 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
ก) ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในส่วนของเรือเดินทะเลเพื่อใช้ขนส่งไม้สับ โดย
ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระท�ำการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวด้วยวิธปี ระมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การ
คาดว่าจะได้รับตามข้อสมมติฐานและแผนการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งผลการประเมิน
พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวจ�ำนวน 181 ล้านบาทในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมปี 2559
ข) ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องจักรรอการติดตั้ง
ภายใต้ส่วนงานกระดาษ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการชะลอโครงการในการใช้เครื่องจักรดังกล่าว โดยได้บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินปี 2559
หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จะแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

1,148
2,627
11,247

1,073
2,812
12,390

544
1,270
5,461

544
1,412
6,257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 414 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 499 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวน 2,516 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 2,252 ล้านบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,325 ล้านบาท 2559: จ�ำนวน 2,072 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย (บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่หรือที่จะก่อสร้างขึ้น
ในอนาคตและเครื่องจักรส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�ำนวน 4,600 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 4,600 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีเครือ่ งจักรและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น การชัว่ คราว ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจ�ำนวน 428 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 503 ล้านบาท)
บริษัทฯ มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาเงินกู้จาก
สถาบันการเงินและสัญญาหุ้นกู้ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และข้อ 22
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15. สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก:เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
หัก:ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

2,125
6

2,260
8

219
-

294
-

(157)

59

(29)

(70)

(133)
1,841

(202)
2,125

(6)
184

(5)
219

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกีย่ ว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซือ้ ไม้ทอ่ นของต้นกระดาษที่ หน้าโรงงานในอดีตของบริษทั ฯ หักด้วย
ประมาณการต้นทุนค่าขนส่งจากพื้นที่ปลูกในแต่ละภาค
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยวและอัตราการเติบโตของต้นกระดาษ ประมาณการโดยอ้างอิงจากน�้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บกลับ
จ�ำนวนของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการจากอัตราการรอดตายของต้นกระดาษซึ่งฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการต้นทุนการปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิดความเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลจาก
การสุ่มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งค�ำนวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

427
266

(427)
(266)

28
19

(28)
(19)

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

33
(6)

(33)
6

5
-

(5)
-

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว

อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

105
14

59
23

48
12

32
13

3

6

-

-

122

88

60

45

เงินมัดจ�ำ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 5

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5

364
185

(364)
(185)

27
17

(27)
(17)

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

29
(49)

(29)
47

4
-

(4)
-

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว

อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินจากการท�ำทรัสต์รีซีทส์
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
ตั๋วสัญญาแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละต่อปี)

2560

2559

2560

2559

MMR, MMR + 0.75, MLR - 2
MMR, MMR + 0.75
MMR, MMR + 0.75, MLR - 3.2
3.40 - 4.20

1,030
385
1,036
60
2,511

960
281
400
2,901
4,542

630
382
1,036
60
2,108

560
276
400
2,901
4,137

สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีข้อจ�ำกัดบางประการเกี่ยวกับ การรวมกิจการ การจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
การจ่ายเงินปันผล และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินและ การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินนี้ ค�้ำประกันโดยการจ�ำน�ำสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท รวมทั้งมี
การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้าคงเหลือให้แก่สถาบันการเงิน
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เช่าซื้อ

เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ ประกอบด้วยสัญญาเช่าซือ้ ยานพาหนะ ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าซือ้ หลายสัญญาโดยมีเงือ่ นไขช�ำระหนีเ้ ป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

327
800
118
434
92
766
12
2,549

369
781
74
379
78
841
12
2,534

2,960
559
213
263
92
728
1
4,816

3,864
600
58
220
77
803
1
5,623

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานของ
กิจการ โดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเมื่อครบก�ำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิขอซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์และยานพาหนะดังกล่าวได้ในราคาที่ก�ำหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

รวม

205
(8)
197

34
(1)
33

239
(9)
230

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

110
212
17
39
71
449

35
114
16
22
58
245

110
193
15
5
323

35
113
15
7
170

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

222
(19)
203

228
(8)
220

450
(27)
423

20. เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
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2559

239
(9)
230
(197)

450
(27)
423
(203)

33

220
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที่ทำ� สัญญา

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ก�ำหนดช�ำระ

2560
ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
เกินหนึ่งปี

2559
รวม

ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
เกินหนึ่งปี

รวม

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ 3,200 ล้านบาท* 12 มกราคม 2555

ช�ำระดอกเบีย้ ทุกเดือนและช�ำระ
อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก
คืนเงินต้น ทุกไตรมาส เริม่ ตัง้ แต่
ประจ�ำ 12 เดือน บวก
เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือน
ด้วยร้อยละ 3.5
ตุลาคม 2564

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ

458

1,365

1,823

458

1,823

2,281

(3)
455

(3)
1,362

(6)
1,817

(3)
455

(6)
1,817

(9)
2,272

*วงเงินสินเชื่อจ�ำนวน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินส�ำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์และเงินกู้ยืมระยะยาว (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้มีการเบิกใช้วงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์จ�ำนวน 3 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 5 ล้านบาท) ซึ่งได้บันทึกเป็นเงิน
กู้ยืมระยะสั้น)
เงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นเป็นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) ซึ่งมีข้อจ�ำกัดหลายประการซึ่งบริษัท
ย่อยต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การลดทุน การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพัน
แก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทในเครือ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอการตัดบัญชี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2560

2559

2,272
3
(458)
1,817

2,726
4
(458)
2,272
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22. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่
ครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย

1,000

5.75

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2560

1,000

4.90

1,000

5.05

1,000

5.05

1,000

5.05

1,000

5.25

1,000

5.10

1,000

4.85

1,000

5.00

2560
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

2559
รวม

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

รวม

1/2556
ชุดที่ 2

4 ปี

22 กุมภาพันธ์
2556

22 กุมภาพันธ์
2560

3 ปี
3 เดือน
4 ปี
3 เดือน

19 พฤศจิกายน
2558
19 พฤศจิกายน
2558

19 กุมภาพันธ์
2562
19 กุมภาพันธ์
2563

18 กุมภาพันธ์
2559
11 มีนาคม
2559
11 มีนาคม
2559

18 กุมภาพันธ์
2563
11 มีนาคม
2563
11 มีนาคม
2564

13 พฤษภาคม
2559

13 กุมภาพันธ์
2564

10 สิงหาคม
2559
10 สิงหาคม
2559

10 สิงหาคม
2563
10 สิงหาคม
2564

5 ปี
6 เดือน

16 ธันวาคม
2559

16 มิถุนายน
2565

1,000

4.70

5 ปี
6 เดือน

17 กุมภาพันธ์
2560

17 สิงหาคม
2565

1,000

5.25

12 พฤษภาคม
2560
12 พฤษภาคม
2560
12 พฤษภาคม
2560

12 พฤษภาคม
2561
12 สิงหาคม
2563
12 พฤศจิกายน
2565

1,000

5.05

1,000

5.25

1,000

5.55

-

-

-

754

-

754

-

2,350

2,350

-

2,350

2,350

-

650

650

-

650

650

-

2,000

2,000

-

2,000

2,000

-

200

200

-

200

200

-

1,100

1,100

-

1,100

1,100

-

2,700

2,700

-

2,700

2,700

-

746

746

-

746

746

-

1,500

1,500

-

1,500

1,500

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
มีนาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2565

-

1,342

1,342

-

1,342

1,342

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
พฤษภาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2565

-

754

754

-

-

-

442

-

442

-

-

-

-

194

194

-

-

-

-

134

134

-

-

-

1/2558
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2562
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

1/2559
ชุดที่ 1

4 ปี

ชุดที่ 2

4 ปี

ชุดที่ 3

5 ปี

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
พฤษภาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
มิถุนายน 2559 ถึงมีนาคม 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
มิถุนายน 2559 ถึงมีนาคม 2564

2/2559
ชุดที่ 1

4 ปี
9 เดือน

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
สิงหาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2564

3/2559
ชุดที่ 1

4 ปี

ชุดที่ 2

5 ปี

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
พฤศจิกายน 2559 ถึงสิงหาคม 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
พฤศจิกายน 2559 ถึงสิงหาคม 2564

4/2559
ชุดที่ 1
1/2560
ชุดที่ 1
2/2560
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
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ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
สิงหาคม 2560 ถึงพฤษภาคม 2561
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
สิงหาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
สิงหาคม 2560 ถึงพฤศจิกายน 2565
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(หน่วย: ล้านบาท)
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่
ครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่า
ที่ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1,000

5.30

1,000

5.50

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย

2560
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

2559

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

รวม

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

รวม

3/2560
ชุดที่ 1

3 ปี

ชุดที่ 2

5 ปี

16 พฤศจิกายน 16 พฤศจิกายน
2560
2563
16 พฤศจิกายน 16 พฤศจิกายน
2560
2565

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงพฤศจิกายน 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ 2561 ถึงพฤศจิกายน 2565

มูลค่าตามหน้าตราสาร
หัก: ค่าใช้จา่ ยในการออกหุ้นกู้
ยอดสุทธิ

หุน้ กูน้ เี้ ป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นก�ำหนด
โดยการไถ่ถอนสามารถเริ่มในวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออก หุ้นกู้ ในการไถ่ถอนนั้นบริษัทฯ จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.5
ของจ�ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนแก่ผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาหุ้นกู้นี้มีข้อจ�ำกัดหลายประการซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การจ�ำหน่าย
ทรัพย์สิน การก่อภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หัก:จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

612

612

-

-

-

-

433

433

-

-

-

442
(1)
441

14,715
(47)
14,668

15,157
(48)
15,109

754
754

12,588
(48)
12,540

13,342
(48)
13,294

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้ดังนี้
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบก�ำหนด อัตราดอกเบี้ย
ไถ่ถอน
(ร้อยละต่อปี)

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

จ�ำนวน
(ล้านหน่วย)

มูลค่า
(ล้านบาท)

1,000

0.75

754

0.75

754

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 1/2556
ชุดที่ 2

4 ปี

22 กุมภาพันธ์
2556

22 กุมภาพันธ์
2560

5.75

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2555

2560

2559

13,294

13,968

2,570

9,588

15

28

(754)

(2,500)

ครั้งที่ 1/2556

-

(7,746)

ชุดที่ 1

(16)

(44)

15,109

13,294

ชุดที่ 2

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

2.50

2,500

รวมจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
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

รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
รวม
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23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

123

115

95

92

9
3
3

13
3
-

7
2
3

7
2
1

(10)
2
11
(5)
136

(8)
123

(11)
2
8
(4)
102

(7)
95

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

7
8
15

7
9
16

8
4
12

6
4
10

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด

1.3 และ 2.7

2.7

2.9

อัตราการขึ้นเงินเดือน

1.0 และ 4.0

4.0

3.0, 4.0 และ 8.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

1.1 - 28.7

1.3 และ 2.9
1.5, 3.0, 4.0
และ 8.0
0 - 24.0

2.4 - 28.7

0 - 24.0

รายงานประจ�ำปี 2560 : หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(13)
12

11
(13)

(10)
8

9
(9)

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 20

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20

(12)

10

(10)

8
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(8)
9

9
(8)

(7)
8

8
(7)

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 10

เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 10

(3)

3

(3)

3

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คอื ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าว
จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
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อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

24. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 11 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 7 ล้านบาท) (2559: จ�ำนวน 4 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษัทฯ : 12 ปี) (31 ธันวาคม 2559: 14 ปี เฉพาะบริษัทฯ : 14 ปี)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ระหว่างปี
ลดลงจากการโอนกลับส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี
จ�ำหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

6,874
(939)
(592)
(50)
5,293

3,894
3,403
(423)
6,874

3,829
(484)
(39)
3,306

2,356
1,778
(305)
3,829

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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25. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรร
ส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผลก�ำไรซึ่งบริษัทท�ำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด รวมทั้งได้ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ
รับเงินจ่ายล่วงหน้าคืนจ�ำนวน 237 ล้านบาท (มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 1,286 ล้านบาท สุทธิกบั ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
จ�ำนวน 1,049 ล้านบาท) จึงท�ำให้ยอดผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึง่ ได้จา่ ยช�ำระไปแล้วและมูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ดังกล่าว ณ วัน
ที่ซื้อจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”
ผลต่างเนื่องจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
วันที่เข้าท�ำ
รายการ

26. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน
และเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2560

2559

2560

2559

1,049

1,049

1,049

1,049

(141)

(141)

(113)

(113)

-

-

-

33

908

908

936

969

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์จากบริษัทย่อย
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ�ำหน่ายสินทรัพย์และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
การจ�ำหน่ายที่ดินส่วนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
รวม

มิถุนายน
2552
มกราคม
2553

ณ วันที่ซื้อ
ราคาจ่ายซื้อ

โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้ำ
รวม

มิถุนายน 2552

1,211

มูลค่ายุติธรรม

162

2560

2559

1,049
1,049

1,049
1,049

3,800
84

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

3,731

97

97

69

69

40

44

44

44

44

141

141

113

113

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)
วันที่เข้าท�ำรายการ

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ของสินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

วันที่เข้า
ท�ำรายการ

ผลต่างเนื่องจาก
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน

ราคาขาย
สินทรัพย์

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจจากบริษัทย่อย

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินส�ำหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้ำ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลต่างจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ขาย

การรับโอนสินทรัพย์และธุรกิจ
รวม

ตุลาคม 2553

ณ วันที่รับโอน
ราคาจ่าย ซื้อ
สินทรัพย์

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของ
สินทรัพย์

236

203

ผลต่างเนื่องจากขาดทุนจากการรับโอน
สินทรัพย์และธุรกิจจากบริษัทย่อย
2560

2559

-

33
33

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัทฯ ท�ำสัญญาขายหุ้นสามัญเพื่อขายหุ้นสามัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด ให้กับบุคคลภายนอกที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงบันทึกกลับรายการผลต่างจากการจัดโครงสร้าง การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 33 ล้านบาท ภายใต้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะซื้อที่ดินและช�ำระค่าขุดบ่อเก็บน�้ำส�ำหรับที่ดินที่ได้มีการขุดบ่อเก็บน�้ำไปแล้วบางส่วนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
1,211 ล้านบาทและจ�ำนวน 75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวและได้บันทึกไว้ในบัญชีภายใต้หัวข้อ
“เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดินดังกล่าวโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมรวม 162 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่ามูลค่าซื้อขายตามสัญญา
เป็นจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท การซื้อที่ดินผืนนี้มีมูลค่าซื้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่งตามหลักเนื้อหาส�ำคัญกว่ารูปแบบ จึงอาจถูกพิจารณา
เสมือนว่าส่วนเกินนีเ้ ป็นการจ่ายเงินให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงได้สะท้อนผลของรายการดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างจ�ำนวน
เงินจ่ายล่วงหน้าซึ่งได้จ่ายช�ำระไปแล้วและมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้
หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในราคายุติธรรม
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้

รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสินค้ามาเพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าขนส่งและค่าระวาง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าโฆษณาและค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

9,679
469
(378)
2,616
1,515
1,097
54
25
1,039

8,579
356
1,410
2,505
1,731
1,020
88
430
1,164

8,572
11,586
(159)
2,082
1,524
893
49
25
1,039

8,855
10,537
1,160
1,786
1,698
826
83
206
1,164

28. ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(3)

(2)

(3)

-

164

254

98

212

161

252

95
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จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
643
- โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(368)
- ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทร่วม
(5)
64
รวม
(373)
707
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1
รวม
(373)
708
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

-

445
445
445

ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ค�ำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)
ค่าใช้จา่ ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในปีก่อน
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน
อื่น ๆ
รวม
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(1,041)

(2,342)

562

(3,290)

208
62

468
109

(112)
-

658
-

203
46
4
(42)
(278)

546
47
(37)
(831)

3
354
(186)

44
160
(578)

-

-

95

-

(4)

(78)

(40)

(78)

(9)
(9)
(20)
(109)
161

28
(325)
252

(9)
(10)
207
95

6
(446)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าที่จะได้รับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

20
47
24
226

20
54
22
228

20
40
20
226

20
44
19
226

22

7

22

7

21
4
364

17
15
363

5
333

10
326
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
การขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

46
27
1,309
16
1,398

83
1,825
1,908

2560

27
826
12
865

2559

957
957

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน
9,165 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 7,841ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 6,605ล้านบาท 2559: 5,468 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

14
22
2,319
2,996
1,133
6,484

48
44
46
2,364
2,998
5,500

2,268
2,965
929
6,162

2,268
2,965
5,233

นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้าน)
สกุลเงิน

ยูโร
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮ่องกง
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)
* มีข้อจ�ำกัดในการใช้
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งบการเงินรวม
2560

2559

60 *
0.1
0.4
2,289

52 *
0.1
0.4
2,041

29. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหกแห่งได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทสี่ ำ� คัญบางประการสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิ
เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่

ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ

ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ

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

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
การผลิตคลอรีนไดออกไซด์
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
การผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
การผลิตน�้ำประปา
บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
การผลิตก๊าซอ็อกซิเจน

ทั้งนี้ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่รับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและ
ค่าประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากวันที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน

30.ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
งบการเงินรวม

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่สำ� หรับปี
(พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(795,202)

(2,119,835)

656,754

(3,078,529)

405,370
1.96

405,370
(5.23)

405,370
1.62

405,370
(7.59)
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31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสามส่วนงาน ดังนี้
(1) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
(2) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
(3) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายไม้สับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด� ำ เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
ประเมินผล การปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึง่ วัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 7
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานกระดาษ
2560

รายได้จากภายนอก
23,898
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
23,898
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
(49)
ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
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ส่วนงานเยื่อกระดาษ

2559

2560

2559

23,462
23,462
93

791
11,427
12,218
58

687
8,678
9,365
(15)

ส่วนงานไม้สับ
2560

657
5,014
5,671
(61)

2559

2,122
4,352
6,474
(440)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

รวม

งบการเงินรวม

2560

2559

2560

2559

2560

2559

25,346
16,441
41,787
(52)

26,271
13,030
39,301
(362)

(16,441)
(16,441)
(2)

(13,030)
(13,030)
146

25,346
25,346
(54)
4
(157)
400
(209)
(25)
(1,000)
(1,041)
161
(880)

26,271
26,271
(216)
4
59
(403)
(185)
(430)
(1,171)
(2,342)
252
(2,090)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

32.2 ภาระผูกพั นเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

รายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ส่วนงานในประเทศ
ส่วนงานในต่างประเทศ
รวม

2560

2559

5,635
19,235
24,870

5,797
20,049
25,846
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
25,571
28,063
ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย
825
927
ประเทศในทวีปยุโรป
1,660
3,078
รวม
28,056
32,068

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารส�ำนักงาน ยานพาหนะและโกดังเก็บ
สินค้าคงเหลือ อายุของสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีถึงสิบปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนิน
งานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

32.1 ภาระผูกพั นเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการ
ซื้อเครื่องจักรซึ่งสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้าน)
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2560

2559

63
21
4
88

58
37
4
99

30
5
35

38
16
54

(หน่วย: ล้านบาท)
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2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ในปี 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

บาท
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

2560

32.3 ภาระผูกพั นเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

561
561

434
0.1
0.3
449

561
561

431
0.3
445

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

126
6
132

61
6
67

20
2
22

19
4
23

32.4 หนังสือค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนังสือค�ำ้ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯ เพือ่ ค�ำ้ ประกันการใช้ไฟฟ้า
เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 99 ล้านบาท (2559: จ�ำนวน 99 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 97 ล้านบาท 2559: จ�ำนวน 97 ล้านบาท)
32.5 คดีฟอ
้ งร้อง

ในปี 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด) ได้ถูกฟ้องในฐานะเป็นจ�ำเลยร่วมกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งต่อ
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในประเด็นพิพาทเกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเครือ่ งหมายการค้าของผูย้ นื่ ค�ำฟ้อง
โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 158 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2554 ศาลได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากจ�ำเลยร่วมทั้งสามบริษัทไม่ได้กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ศาลฎีกาได้มคี ำ� พิพากษาให้จำ� เลยร่วมทัง้ สามบริษทั ช�ำระเงินจ�ำนวน 20 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว
นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ�ำกัด
ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ผลของคดีดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
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34. เครื่องมือทางการเงิน

33. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระดับ 1

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

-

-

-

21,267
1,841

24,536
2,125

21,267
1,841

24,536

-

-

-

-

110

35

-

-

110

35

-

-

15,323

13,374

-

-

15,323

13,374

2,125

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระดับ 1

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
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ระดับ 2

ระดับ 3

เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินปันผลค้างรับจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อนื่ เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวและ หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ อันเกีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ
ที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวน
เงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินปันผลค้างรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

รวม

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

-

-

-

-

11,407
184

12,999
219

11,407
184

12,999

-

-

110

35

-

-

110

35

-

-

15,323

13,374

-

-

15,323

13,374
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2559

2560

2559

2560

2559

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
2560

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รวม

2559

2560

2559

2560

2559

(ร้อยละต่อปี)

2
95
97

2
2

-

-

455
427

656
656

129
4,303
105
4,565

4
3,477
3,481

586
4,303
105
95
5,089

662
3,477
4,139

0.01 - 3.00
1.41 - 4.82

0.01 - 3.00
-

60
197
441
698

2,901
203
754
3,858

33
14,668
14,701

220
12,540
12,760

2,451
1,817
4,268

1,641
2,272
3,913

2,549
2,549

2,534
2,534

2,511
2,549
230
1,817
15,109
22,216

4,542
2,534
423
2,272
13,294
23,065

หมายเหตุ 17
4.75 - 8.57
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 22

หมายเหตุ 17
4.75 - 8.57
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 22

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2559

2560

2559

2560

2559

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
2560

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รวม

2559

2560

2559

2560

2559

(ร้อยละต่อปี)

1,259
1,259

1,752
1,752

-

-

336
336

533
533

4
5,341
105
5,450

3
3,844
3,847

340
5,341
105
1,259
7,045

536
3,844
1,752
6,132

0.10 - 0.85
4.62 - 5.50

0.10 - 0.85
4.71 - 5.46

60
197
441
698

2,901
7
203
754
3,865

33
14,668
14,701

220
12,540
12,760

2,048
2,048

1,236
1,236

4,816
4,816

5,623
5,623

2,108
4,816
230
15,109
22,263

4,137
5,623
7
423
13,294
23,484

หมายเหตุ 17
4.75 - 8.57
หมายเหตุ 22

หมายเหตุ 17
1.51
4.75 - 8.57
หมายเหตุ 22
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร รวมทั้งการ
ลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีความเสี่ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยในต่างประเทศซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เหรียญออสเตรเลีย
หยวน
วอน
ริงกิต
เหรียญไต้หวัน
เหรียญฮ่องกง
ดีแรห์ม
ริยาล
ดองเวียดนาม
เหรียญนิวซีแลนด์
รูปี
ตากาบังกลาเทศ

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

2560

2559

2560

2559

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

65
21
4
3
34
2,470
7
1
4
1,373
1
14
-

36
14
3
3
30
1,678
5
1
3
1
27
-

18
4
2
23
2,146
2
41
9
3
3
12,236
1
16

18
14
1
12
3,103
2
37
6
2
3
16,770
3
23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เหรียญออสเตรเลีย
หยวน
วอน
ริงกิต
เหรียญไต้หวัน
เหรียญฮ่องกง
ดีแรห์ม
ริยาล
ดองเวียดนาม
เหรียญนิวซีแลนด์
รูปี
ตากาบังกลาเทศ
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สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

2560

2559

2560

2559

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

63
43
4
3
34
2,470
7
1
4
1,373
1
14
-

39
19
3
3
30
1,678
5
1
3
1
27
-

16
27
2
23
2,146
2
41
9
3
3
12,236
1
16

17
14
1
12
3,103
2
37
6
2
3
16,770
3
23
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

32.6809
39.0273
43.9865
25.4772
5.0145
0.0306
8.0584
1.0958
4.1803
8.8984
8.7143
0.0014
23.1886
0.5104
0.3947

35.8307
37.7577
44.0356
25.9362
5.1498
0.0297
7.9896
1.1095
4.6217
9.7567
9.5528
0.0016
24.9530
0.5259
0.4535

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

32.6809
39.0273
43.9865
25.4772
5.0145
0.0306
8.0584
1.0958
4.1803
8.8984
8.7143
0.0014
23.1886
0.5104
0.3947

35.8307
37.7577
44.0356
25.9362
5.1498
0.0297
7.9896
1.1095
4.6217
9.7567
9.5528
0.0016
24.9530
0.5259
0.4535

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
2560
จ�ำนวนเงิน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
่ นตามสัญญา
อัตราแลกเปลีย

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน

20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

1,123 ถึง 1,180

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

35.4250 ถึง 35.5300

17 มกราคม 2561 ถึง
5 พฤศจิกายน 2561
16 มกราคม 2561 ถึง
19 มกราคม 2561

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

32.3700 ถึง 33.2400

ยูโรต่อบาท

6 ล้านยูโร

37.3100 ถึง 38.6600

ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

16 ล้านยูโร

1.1055 ถึง 1.1185

26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
3 มกราคม 2562
8 มกราคม 2561 ถึง
18 เมษายน 2561
9 พฤษภาคม 2561 ถึง
18 พฤษภาคม 2561
2559

จ�ำนวนเงิน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
่ นตามสัญญา
อัตราแลกเปลีย

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน

32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท
7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท
ยูโรต่อบาท
เหรียญออสเตรเลีย
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
ปอนด์สเตอร์ลิง
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญนิวซีแลนด์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

1,110 ถึง 1,168
34.7500

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

8 มีนาคม 2560 ถึง
12 ธันวาคม 2560
27 กันยายน 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
21 ธันวาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560 ถึง
29 ธันวาคม 2560

133 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

34.6150 ถึง 35.8650

15 ล้านยูโร

37.8400 ถึง 39.5700

3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

0.7405

31 พฤษภาคม 2560

3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

1.2570

30 พฤศจิกายน 2560

1 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์

0.7010

31 พฤษภาคม 2560

ความเสี่ยงทางการเงิน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทางการเงินจากการเปลีย่ นแปลงของราคาไม้ทอ่ นของต้นกระดาษ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยคาดว่าราคาไม้ทอ่ นจะไม่ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญในอนาคตอันใกล้ดงั นัน้ จึงมิได้ทำ� สัญญาอนุพนั ธ์หรือสัญญาอืน่ ใดเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
จากราคาไม้ทอ่ น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้สอบทานและติดตามราคาไม้อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ พิจารณาความจ�ำเป็นของการใช้มาตรการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสม

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

227

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

15,109

15,323

13,294

13,374

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
2) เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
3) หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4) ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลก
เปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยและเส้นราคาล่วงหน้า
ของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน การประมาณมูลคุ่ติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุน ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินต้นทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

1.56:1

1.46:1

1.75:1

1.95:1

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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