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ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “Earth Hour 2018 รวมพลังปิดไฟ
ลดโลกร้อน” ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนคนไทยร่วมปิดไฟ
ลดโลกร้อนในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ตัง้ แต่เวลา
20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก
รวมทั้งส�ำนักงานและเครือข่ายดั๊บเบิ้ล เอ และชุมชน
โดยรอบก็จะร่วมปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น
เพื่อประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนซึ่งจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี

ดั๊บเบิ้ล เอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน รวมทัง้ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับ
เกษตรกร และการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้
เยาวชนสูอ่ นาคตทีด่ ี เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

โครงการ “กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก”
เชิญชวนบริจาคห่อกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพดี เพื่อส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาส
พับถุงยาสร้างรายได้ และน�ำไปมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใส่ยาให้คนไข้
ตามนโยบายภาครัฐทีล่ ดการใช้ถงุ พลาสติก ลดปริมาณ
ขยะ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ด้วยการน�ำมา reuse ภายใต้แนวคิดของดั๊บเบิ้ล เอ
“ท�ำของเสียไม่ให้เสียของ”
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กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการ “ปล่ อ ยพั น ธุ ์ ป ลา
จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ณ อ่างเก็บน�ำ้ นฤบดินทรจินดา (โครงการ
ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ)” เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
ในแหล่งน�้ำธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งอ่างเก็บน�้ำแห่งนี้ถือ
ได้ว่าเป็นโครงการแหล่งน�้ำในพระราชด�ำริโครงการสุดท้ายของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากน�้ำท่วมและการขาดแคลนน�้ำใช้ในฤดูแล้งของ
พื้นที่ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี
รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลาลงสู่แม่น�้ำปราจีนบุรี” ร่วม
กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านทาม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี จ�ำนวนกว่า 500,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นับ
เป็นการเพิม่ ปริมาณพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เพือ่ รักษาความสมดุลของแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ ณ ท่าน�้ำวัดอรัญไพรศรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
กิจกรรม “A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Double A Better Tomorrow
ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ที่ชวนพี่ ๆ ทุกอาชีพมาร่วมเติมฝัน ปันประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ a (เล็ก) กับ
กิจกรรม A to a เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ลูกหลานชาวนามีเป้าหมายสู่อาชีพในฝัน

โครงการ “กระดาษหน้าที่สาม Double A Bring to Blind” ที่
เปิดรับบริจาคกระดาษในส�ำนักงานที่ใช้แล้วสภาพดี ปฎิทินเก่าจาก
หน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ที่
ว่าการอ�ำเภอ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงส�ำนักงานของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปจัดท�ำหนังสืออักษรเบล
สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด และ
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ลดปริมาณขยะ

โครงการ “มหกรรมกินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Think
Eat Save” ร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี โดยออกบูธให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการใช้
ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าตามแนวคิด “ท�ำของเสียไม่ให้เสียของ” และ
อุปนิสยั 7R สร้างโลกสีเขียว คือ Rethink Reduce Reuse Recycle
Recondition Refuse และ Return ที่รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันลด
ปริมาณขยะในชีวติ ประจ�ำวันได้งา่ ย ๆ มีสว่ นช่วยท�ำให้โลกน่าอยูข่ นึ้
นอกจากนีย้ งั ได้เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมโครงการกระดาษแปลงร่าง ถุงยา
รักษ์โลก ช่วยกันประดิษฐ์ถุงกระดาษ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วย แทนการใช้ถุงพลาสติก

“Young Smart Farmer
เกษตรกรยุค 4.0 หัวใจพอเพียง”
ณ ธ� ำ รงฟาร์ ม จ.นครนายก น� ำ เยาวชนจาก
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา รู้จักกับ
เกษตรกรยุคใหม่ที่น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ
การท�ำฟาร์มเกษตรมออร์แกนิคแบบประยุกต์ยุค
4.0 โดยมีคุณวรวรรณ ธ�ำรงวรางกูร เกษตรกร
สาวดีกรีปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ และคุณ
ศรัณย์ธร ธ�ำรงวรางกูร มาถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับน้อง ๆ พร้อมน�ำชมฟาร์ม และสอนเทคนิค
การปลูกผักออร์แกนิค

“Young Robot Maker
โรบอท...อัจฉริยะสั่งได้ อาชีพยุคดิจิทัล”
โดยมีพี่ “A” จิตอาสาจากวิศวกร และชมรมครู
หุน่ ยนต์ไทย มาร่วมแนะน�ำอาชีพนักสร้างหุน่ ยนต์
และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับน้อง ๆ “a” จาก
โรงเรียนบ้านท่าตูม จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งเข้าใจ
บทบาทของเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค
ดิจิทัล 4.0 นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปการประดิษฐ์
หุ่นยนต์และน�ำมาลงสนามแข่งขันบังคับหุ่นยนต์
ด้วยโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ เกาะนก อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ โดยพื้นที่ป่าชายเลนเกาะนก
เป็นเกาะกลางปากแม่น�้ำบางปะกงที่มีสัตว์น�้ำและนกพันธุ์ต่าง ๆ อยู่อาศัยเป็นจ�ำนวน
มาก นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มเก็บขยะโดยรอบพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ เป็นขยะทีก่ ระแสน�ำ้ ได้พดั พามาจาก
แหล่งชุมชนและเรือประมง ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม ขวดน�้ำพลาสติก หลอดไฟ เป็นต้น นับ
เป็นกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2018 ที่ดั๊บเบิ้ล เอ
ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศไทย และกว่ า 63
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตคลิปวีดโิ อไวรัลโฆษณา ชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้
เลือกดับ๊ เบิล้ เอ ฟาสต์ พรินต์ ธุรกิจบริการสัง่ พรินต์งานได้ดว้ ยตนเอง
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นหนึ่งใน
โจทย์การประกวดท�ำคลิปโฆษณาในครั้งนี้
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ด้านสังคมและชุมชน

กิจกรรม “ท�ำบุญหนังสือ พัฒนาห้องสมุด” เนือ่ งในวันส�ำคัญทาง
ศาสนา โดยพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมท�ำบุญมอบหนังสือให้กับห้อง
สมุดโรงเรียนวัดเขาดินและโรงเรียนเทศบาล1 บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่วา่ จะเป็นหนังสือนิทาน หนังสือเสริมความรูแ้ ละจริยธรรม เป็นต้น
พร้อมกับมอบชั้นหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ และกิจกรรมระบายสี
วาดภาพ ส่งเสริมจินตนาการ นับเป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน เพราะหนังสือคือสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดปัญญา

“โครงการดั๊บเบิ้ล เอ พาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์” พาน้อง ๆ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาในเขตอ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เปิดประสบการณ์กับกิจกรรม Walk Rally หาค�ำตอบจากฐาน
ความรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และชมภาพยนตร์การเดินทางท่องโลกอวกาศใน
Science Dome เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศในอนาคตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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“โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10” สนับสนุนการติวเข้ม
ส�ำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่ว
ประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมกว่า 10,000 คน โดยมีติวเตอร์ชื่อดังอย่าง
ครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า และครูวิเศษ
กี่สุขพันธ์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ และในงานดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้
สนับสนุนเครื่อง Double A Fast Print มาติดตั้งให้น้อง ๆ ได้สั่ง
พริ น ต์ เ อกสารและรู ป ภาพเพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการเรี ย นด้ ว ย
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการรักการอ่าน เสริมสร้างสติปัญญา ครั้งที่ 4 มอบหนังสือ
ให้กับห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
หนังสือดังกล่าวได้คัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้อ่านในชุมชน ไม่ว่าจะ
หนังสือความรูร้ อบตัว หนังสือส่งเสริมอาชีพ หนังสือสุขภาพ เป็นต้น
เพือ่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดแนวคิดและปลูก
ฝังให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2
ดั๊บเบิ้ล เอ มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ 1,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านการ
รักษาโรคเฉพาะทางทีย่ าก และซับซ้อนแก่ผปู้ ว่ ยในจังหวัดลพบุรี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกว่า 10,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี จัดโดยมูลนิธธิ รรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ
แพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

มอบอุปกรณ์การเเพทย์จากการจัดกิจกรรม
Run For Double A ONE TEAM ครั้งที่ 3
อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงผู้ป่วย รถเข็น
ผู้ป่วย รถเข็นช่วยเดิน เเละที่นอนลมลดแผล
กดทับ ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการในอ�ำเภอศรีมหาโพธิ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ให้กับประชาชน เนื่องในวันรวมน�้ำใจช่วยกาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี
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งานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์
ในองค์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้จักอนุรักษ์สถานที่
ทีบ่ อกเล่าประวัตศิ าสตร์อนั ส�ำคัญ ความเป็นเมืองเก่าของปราจีนบุรี
และความภาคภูมิใจในการเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ ซึ่งถือ
เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอ�ำเภอที่มีทั้ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บ้านอ่างตะแบก อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่ อ ด� ำ เนิ น โครงการก่ อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์ ข องศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ฯ
ส�ำหรับรองรับคณะศึกษาดูงานทัง้ หน่วย
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ไป
ในการศึกษาเรียนรู้ การสร้างคลังอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการสร้าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน�ำหลัก
การทรงงานไปปฏิบัติได้
สนับสนุนการจัดงาน Sports Festival Bangkok 2018 ที่จัด
เป็นครั้งแรกของโลกควบคู่กับการประชุมใหญ่สมัชชาสหพันธ์กีฬา
นานาชาติ (Sport Accord) เพื่อช่วยผลักดันโอกาสให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการกีฬา สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ าร่วมประชุมจากชาติ
ต่าง ๆ ถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการกีฬา
ระดับสากลในอนาคต รวมถึงเป็นโอกาสส�ำคัญในการส่งเสริมกีฬา
ของไทย เช่น มวยไทย ให้ถกู บรรจุเข้าสูม่ หกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ

“ประกวดรางวัล Friendly Design Awards 2018 ครั้งที่ 1”
มอบรางวัลชุดเครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินใน
การประกวดรางวัล ทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านเข้า
รอบน�ำเสนอผลงานทั้งสิ้น 16 สถาบัน โดยเป็นผลงานนวัตกรรม
และอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก

“กิจกรรมเลีย้ งน้องวันเกิด” ซึง่ จัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2538 ให้กบั โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสา
ร่วมท�ำบุญในเดือนเกิดด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรม
สันทนาการแจกของรางวัล ให้กับน้อง ๆ สร้างความสุขและรอยยิ้ม
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเยาวชนเพือ่ เติบโต
เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

กิจกรรม “ป้ายสี ท�ำดี” เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพนักงาน
ดับ๊ เบิล้ เอ จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจทาสีหอ้ งน�ำ้ ณ วัดใหม่สงเคราะห์
ราษฎร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงสภาพที่ทรุดโทรม
ให้สวยใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมบุคคลากรมีจิต
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร
โดยได้มอบงบประมาณสนับสนุนการตั้งจุดอ�ำนวยความสะดวก
ประชาชน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลส�ำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่
ให้กบั อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ ช่วยลดอุบตั เิ หตุและ
ให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

รางวัลที่ ได้รับ

“ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในสปป.ลาว” มอบน�ำ้ ดืม่ H2Lจ�ำนวน
20,000 ขวด จากโรงผลิตน�้ำดื่มกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ แก่พี่น้องชาวลาวที่
ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
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โครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้เด็กวัยเรียน” มอบเงิน
สนับสนุนให้กบั มูลนิธพิ ฒ
ั นาระบบสุขภาพอ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ใน เพือ่ ใช้ในการตัดแว่นสายตาให้กบั เยาวชนกว่า 500 คน

•

เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รต่ อ อายุ ก ารใช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (Green
Label) ให้กับผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์
เขียนภายใต้แบรนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ กรีน
และผลิตภัณฑ์แบรนด์ในเครือ

•

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

11

#AnywhereAnytime

กิจกรรมทางการตลาด
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บริการพรินต์งานด้วยตัวเอง ดับ๊ เบิล้ เอ ฟาสต์พรินต์ เดินหน้า
ขยายจุดติดตัง้ อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ สิน้ ปี 2561 มีจดุ ติดตัง้ ทัว่ ประเทศ
มากกว่า 1,700 จุด และผู้ใช้มากกว่า 300,000 ราย
บริการพรินต์รูปแบบใหม่ที่นอกจากมอบความสะดวกสบาย
ให้ลูกค้า ยังช่วยเติมเต็มธุรกิจอื่น ๆ ให้สมบูรณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซือ้ หอพักและร้าน co-working space
โดยเน้นขยายจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงอย่าง
หอพักและร้านสะดวกซือ้ มุง่ ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ากลุม่ หลัก
อย่างนิสติ นักศึกษาและคนท�ำงานอิสระ นอกจากนีไ้ ด้จบั มือกับกลุม่
ร้านค้าปลีกรายใหญ่อย่าง B2S, Family Mart และ Lawson 108
ซึ่งเริ่มทดลองติดตั้งให้บริการในบางสาขา เพื่อทดสอบเสียงตอบรับ
และขยายจุดติดตั้งเพิ่มเติมต่อไป
เพือ่ กระตุน้ ยอดสมาชิกใหม่และการพรินต์ ดับ๊ เบิล้ เอ ได้จบั มือ
กับพันธมิตรส�ำคัญอย่าง Rabbit LINE Pay เพือ่ มอบโปรโมชัน่ สุดคุม้
ให้กบั ลูกค้าทีจ่ า่ ยค่าบริการผ่าน Rabbit LINE Pay และยังมีโปรโมชัน่
ส�ำหรับผูใ้ ช้ใหม่ นอกจากนีเ้ พือ่ เข้าถึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่ซงึ่ ผูใ้ ช้หลักอย่าง
นิสิตนักศึกษา Double A ได้ร่วมสนับสนุน X-Campus Ads. Idea
Contest กิจกรรมประกวดไอเดียไวรัลวิดีโอในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งทีม KLICK! Production จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือก
โจทย์ Double A Fastprint ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจาก
เรื่อง “หนีนักฆ่า” และเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
Facebook Double A Play มุ่งประชาสัมพันธ์บริการงานพรินต์ที่
ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ให้ลูกค้าสั่งพรินต์งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม
จัดกิจกรรมออนไลน์แจกรางวัลบนเพจ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบ
ผสมผสานทั้งภาพนิ่ง ภาพชุดและวิดีโอ และเพิ่มช่องทางติดต่อ
สอบถามให้ลูกค้าเพื่อพัฒนาการบริการให้ดีกว่าเดิม
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ดั๊บเบิ้ล เอ จัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องกับ Double A
QR Lucky Gold หลังจากได้รบั กระแสตอบรับทีด่ จี ากกิจกรรมปีทผ่ี า่ นมา
โดยครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยได้ร่วมลุ้นทอง
ผ่านการสแกนคิวอาร์ข้างกล่อง Double A รวมทอง 50 รางวัล มูลค่า
30 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
แคมเปญนี้มุ่งประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งสื่อออนไลน์และร้านค้า เพื่อ
สร้างการรับรู้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ในระยะยาว

หลังจากสร้างปรากฏการณ์ใน MV เพลง Obsession จากวง OK GO
วงร็อคสุดครีเอทีฟจากอเมริกาด้วยเทคนิค Paper Mapping เป็นครัง้ แรกของ
โลกทีโ่ ชว์คณ
ุ สมบัตเิ ด่นของกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ “เรียบลืน่ ไม่ตดิ เครือ่ งพรินต์”
แล้วยังสือ่ สารภาพลักษณ์ทที่ นั สมัย สนุกสนานสูก่ ลุม่ คนรุน่ ใหม่ทงั้ ในและต่าง
ประเทศ โดยได้ยอดชมวิดีโอมากกว่า 14 ล้านครั้ง และตอกย�้ำความส�ำเร็จ
ของมิวสิกวิดีโอโดยเดินหน้ากวาดรางวัลตลอดทั้งปีรวม 43 รางวัล จาก 11
เวที ทัง้ ในระดับเอเชียและระดับโลก อย่าง Cannes Lion ซึง่ ได้ Gold ในสาขา
Design Lions for Digital installation & Events รางวัล Graphite Pencil
ในสาขา Production design จากเวที A&AD และ รางวัล Grand prix ใน
สาขา Digital Craft : Technological Achievement จากเวที Spike Asia
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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการบริหารต้นทุนการผลิต โดยก�ำหนดแนวทางให้ภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการ
ด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ขยาย
การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักเป็นส�ำคัญ เช่น ธุรกิจปลูกต้นกระดาษ ธุรกิจผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเครือ่ งเขียน เป็นต้น ท�ำให้บริษทั มีตน้ ทุนการผลิตทีไ่ ด้เปรียบและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้เดินหน้าขยายจุดติดตัง้ บริการพิมพ์รปู แบบใหม่ Double A Fast Print เทคโนโลยีทใี่ ห้ลกู ค้าสัง่ พิมพ์ดว้ ยตัวเองได้ทกุ ที่
ทุกเวลา โดยใช้แอปพลิเคชัน Double A Fast Print บนสมาร์ทโฟน บริการนี้มุ่งตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ากลุ่มหลักอย่างนิสิต นักศึกษา
และคนท�ำงานอิสระ เน้นขยายจุดติดตั้งในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงอย่างหอพักและร้านสะดวกซื้อ โดยเมื่อสิ้นปี 2561 มีจุดติดตั้ง
ทั่วประเทศมากกว่า 1,700 จุด และผู้ใช้มากกว่า 300,000 ราย รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้สั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกช่องทางหนึ่ง
ในด้านการตลาดในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดสมาชิกใหม่และยอดขาย โดยได้จับมือกับพันธมิตรส�ำคัญอย่าง
Rabbit LINE Pay เพื่อมอบโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับลูกค้าที่จ่ายค่าบริการ Double A Fast Print ผ่าน Rabbit LINE Pay และยังมีโปรโมชั่น
ส�ำหรับผู้ใช้ใหม่ อีกทั้งยังจัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าอย่างต่อเนื่องกับ Double A QR Lucky Gold โดยให้ลูกค้าสแกน QR code ข้างกล่อง
เพื่อลุ้นรับของรางวัลทองค�ำแท่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า รวมถึงการน�ำโปรแกรมการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าของ
ทางบริษัทฯ มาใช้ส่งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวตราสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการเอาใจใส่และดูแลคุณภาพสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตามแนวทางของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินงานในอนาคตนั้น จากแนวโน้มราคาตลาดเยื่อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงวางแผนการ
เพิม่ ความสามารถในการท�ำก�ำไรโดยปรับสัดส่วนก�ำลังการผลิตเยือ่ และก�ำลังการผลิตกระดาษให้สอดคล้องตามแนวโน้มราคาและทิศทางของ
ตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้สูงที่สุด รวมถึงการพัฒนาตราสินค้า Double A ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน การให้บริการพิมพ์เอกสารผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้
เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ นีย้ งั เน้นไปถึงการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีเ่ ป็นช่องทางกลยุทธ์ เพือ่ ให้สมาชิกในช่องทางนัน้ ๆ
สามารถน�ำสินค้า Double A (ทั้งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงาน) เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการออกผลิตภัณฑ์เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์สำ� นักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ ตอบสนองตลาดในระดับบน
ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ในส�ำนักงานได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ส�ำนักงานยังสามารถน�ำมาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การขาย เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดมา ขอบคุณลูกค้าทีส่ นับสนุนสินค้า ขอบคุณบริษทั คูค่ า้ ทีส่ ง่ มอบสินค้าหรือบริการทีด่ ี ขอบคุณธนาคาร
และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน และขอขอบคุณสมาชิกในสังคมและชุมชนที่สนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนา
งานด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

(ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่านดังนี้

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

ต�ำแหน่ง
ประธานผู้ก่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : (1) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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สินทรัพย์รวม
ล้านบาท

60,000
50,000
40,000

42,692.10

39,763.12

30,000

33,583.90

20,000
10,000
0

2559

2560

2561

ปี

หนี้สินรวม
ล้านบาท

สรุปข้อมูลทางการเงิน

30,000
25,000

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2559
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24,218.26
19,244.76

20,000
(หน่วย : ล้านบาท)

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

25,340.38

2560

2561

15,000
10,000
5,000

25,846.27
26,334.51
4,994.31
1,333.47
(2,089.95)

21,527.24
22,301.49
4,493.72
3,347.78
(880.39)

20,638.52
21,992.13
5,312.46
5,491.94
2,319.51

42,692.10
25,340.38
17,351.72

39,763.12
24,218.26
15,544.86

33,583.90
19,244.76
14,339.14

-7.94%
-4.87%
-12.48%
1.46
3.68

-3.95%
-2.14%
-5.35%
1.56
2.51

10.55%
6.32%
15.52%
1.34
6.42

0

2559

2560

2561

ปี

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ล้านบาท

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500

2,319.51

2559

2560

2561

ปี

(880.39)
(2,089.95)

19

1. นโยบายการประกอบธุรกิจ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2532
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 20 ล้านบาท เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษและเยือ่ กระดาษ
ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
มีการเพิม่ ทุนอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด เพือ่ รองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนรวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,029.86
ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,053.69 ล้านบาท
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง มีผลผลิตรวมในระหว่างปี 2559 ถึง 2561
จ�ำนวน 529,638 ตัน 545,767 ตัน และ 575,965 ตันตามล�ำดับ และมีโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
5 โรง ต่อมาในสิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงเหลือ 4 โรง ผลผลิตกระดาษรวมในปี 2559 ถึง ปี 2561
จ�ำนวน 773,142 ตัน 828,347 ตัน และ 643,087 ตัน ตามล�ำดับ
บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นที่การส่งออกเป็นส�ำคัญ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Double A” โดยบริษัทฯ
กระจายสินค้าส่วนใหญ่ผา่ นทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก อีกทัง้ ยังได้กระจายสินค้า
ผ่านทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทมี่ สี าขาครอบคุลมในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาช่องทางการจ�ำหน่าย
สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ เองโดยตรง เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center และร้านขาย
กระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภายใน
ประเทศและ ต่างประเทศ ทัง้ ในส่วนของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษซึง่ เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สนับสนุนและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของธุรกิจหลัก เช่น การปลูกต้นกระดาษ
การจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเครือ่ งเขียน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิม่ เติม
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ รวมทัง้ ช่วยเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้
กันยายน
ปี 2558

•

Eastsun ได้เข้าลงทุนใน Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”) ในสัดส่วน การลงทุน ร้อย
ละ 100 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 240,000 ปอนด์อียิปต์

พฤษภาคม
ปี 2559

•

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 23,400,000 หุ้น 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 ถือหุ้นของบริ
ษัทฯ รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 349,147,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.13 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนที่เคยถืออยู่เดิม คือ 302,114,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.53 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด

พฤษภาคม
ปี 2559

•

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
บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
และได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจ�ำนวนแล้ว

ธันวาคม
ปี 2559

•

DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ด�ำเนินการลดทุนของตนทั้งหมดที่ถือโดย Metro Profit International
Limited จ�ำนวน 35 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 1,472 ล้านบาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม และบริษัทฯได้
มีการแปลงลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Alizay จ�ำนวน 76 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ
2,793 ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ Alizay โดยตรงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ธันวาคม
ปี 2559

•

DA Alizay SAS (“Alizay”) ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้น Biomass Energie d’ Alizay (“BEA”) ซึ่งเคยชนะการ
ประมูลสัญญาขายไฟฟ้าจากรัฐบาลฝรั่งเศส จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่าจ่ายซื้อรวมจ�ำนวน 1 ล้านยูโร
(เทียบเท่าประมาณ 38 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรงจ�ำนวน 0.7 ล้านยูโร (เทียบ
เท่าประมาณ 27 ล้านบาท) และเป็นเงินลงทุนใน BEA จ�ำนวน 0.3 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 11 ล้าน
บาท) Alizay ได้รับโอนหุ้น BEA แล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 Alizay จึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BEA โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

มีนาคม
ปี 2561

•

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของ Alizay จ�ำนวน 75,737,012 หุ้น ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ทั้งหมดให้แก่ Double A
Holdings Limited (“DAH”) ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ โฮลดิง้ ส์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.87 ของหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 35.48 บาท
หรือ 0.91 ยูโรต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,687 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
ที่ค�ำนวณได้ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการอิสระต่อการเข้าท�ำรายการดังกล่าว เพื่อลดผลกระ
ทบในเชิงลบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจาก Alizay มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการเกี่ยวโยงและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว

เมษายน
ปี 2561

•

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”) ในราคา
209.3 ล้านบาท บริษัท ดี.เอ.อ๊อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”) ในราคา 55.4 ล้านบาท และบริษัท ไลม์
ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”) ในราคา 377.1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ โดยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 และ
จดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยมีแผนที่จะ
ปรับก�ำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนลดลง อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตระหนักถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของกลุม่
บริษัทฯ กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ”
ให้แสดงถึงกระดาษที่มีคุณภาพสูง รวมถึง พยายามสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าในตลาดระดับ
บน (Hi-End Segment) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิต
ให้เหนือกว่าผูป้ ระกอบการรายอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนดแนวทางให้ภายในกลุม่ บริษทั ฯ
มีการด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ เพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของธุรกิจหลักเป็นส�ำคัญ เช่น ผลิตบรรจุภัณฑ์ จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องเขียน
ธุรกิจปลูกต้นกระดาษ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมดูแลผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของชุมชนโดยรอบ ซึง่ จะ
ช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษครบวงจร โดยเริ่มด�ำเนินธุรกิจ
มาตั้งแต่ปี 2539 ท�ำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมดังกล่าว และได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าในวง
กว้าง ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีรายได้หลักจากการขายกระดาษพิมพ์เขียน และเยือ่ กระดาษทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
“Double A” โดยบริษัทฯ กระจายสินค้าส่วนใหญ่ผ่านทางผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งมีการเข้าท�ำสัญญาว่าจ้างบริษัทจากภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าในแต่ละภาคพื้นทวีปให้เข้ามาเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ ในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมี
การกระจายสินค้าบางส่วนผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในประเทศทีม่ เี ครือข่ายสาขาครอบคลุมในหลายพืน้ ที่ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
จ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เช่น ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center
และร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและขยายโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รักษาระดับความสามารถในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 19 บริษัท และบริษัทร่วม 30 บริษัท โดยแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ กลุ่มเยื่อกระดาษและสารเคมี และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจบริษัทร่วมที่ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
• 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 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,500.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็ม
ทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน APM 3 ในสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AAH ใน
สัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ APM3 เป็นกิจการที่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์จาก BOI และได้รับรายงานการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) รวมทั้งได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างและได้ยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อย 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
2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
QPM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เพื่อด�ำเนินการผลิต
และจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,750.00 ล้านตากา ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้ง
สิ้น 157.90 ล้านตากา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน QPM โดยอ้อมผ่าน AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว ปัจจุบัน QPM ได้รับความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้มีมติปรับเปลี่ยนขนาดการลงทุนโดยปรับเปลี่ยน
จากการผลิตกระดาษ มาเป็นการตัดกระดาษ โดยรับจ้างและหรือน�ำเข้าม้วนกระดาษมาตัดเป็นกระดาษตามขนาดต่าง ๆ เพื่อขาย โดยปรับ
ลดขนาดการลงทุนจากงบประมาณ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ มาเป็นงบประมาณการลงทุนประมาณ 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และ QPM ได้เริ่ม
ด�ำเนินงานแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2556
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

3) APC Middle East FZE (“APC ME”)
APC ME เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัดแปรรูปกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นทุนที่
ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงกระดาษ Alizay ในประเทศฝรั่งเศสจึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการจัด
ตั้งโรงตัดแปรรูปกระดาษ ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วโลกพบว่าการลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์มีความเหมาะสมทั้งในด้านต�ำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยังคูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์เรนและผลประโยชน์
ทางภาษีที่ได้รับ บริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงตัดแปรรูปกระดาษ โดยให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun จากบริษัทเกี่ยวโยงกัน
ซึ่ง Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ME ที่ตั้งอยู่ในเขต Free zone และได้รับยกเว้นภาษีในการน�ำเข้า และส่งออก โดยหลังจาก AAH
เข้าซื้อหุ้น Eastsun แล้ว จะมีการทยอยเพิ่มทุนให้กับ Eastsun เพื่อน�ำไปลงทุนต่อที่ APC ME เป็นจ�ำนวน 176 ล้านบาทเพื่อด�ำเนินการตาม
แผนงานโครงการต่อไป โดย APC ME สามารถเริ่มด�ำเนินการได้เดือนพฤษภาคม ปี 2557
4) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
APC EG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงานตัด เตรียม และบรรจุกระดาษ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กบั ประเทศอียปิ ต์และแถบแอฟริกาเหนือ ซึง่ รับม้วนกระดาษมาจากโรง
ผลิตกระดาษอลิเซ่ ประเทศฝรั่งเศส โดย APC EG มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 1,800 ตันต่อเดือน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 APC EG มีทุน
จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วทั้งหมด 240,000 ปอนด์อียิปต์ ซึ่งมี Eastsun เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ทาง APC EG ได้ท�ำการซื้อคลังสินค้าส�ำหรับติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด
4,150 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เมือง Alexandria ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญของประเทศอียิปต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มความ
สามารถในการกระจายสินค้าในประเทศอียิปต์และแถบแอฟริกาเหนือ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี
ในปี 2559 ได้เกิดเหตุสงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายขึ้นในประเทศอียิปต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลุกลามไปในวงกว้าง เหตุการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ประเมินสถานการณ์การลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวใหม่ และตัดสินใจที่จะยุติการด�ำเนินโครงการดังกล่าวลงในเดือนตุลาคม
2561 โดยปัจจุบัน APC EG ได้ปล่อยเช่าคลังสินค้าให้กับบริษัทภายนอกและอยู่ระหว่างการจ�ำหน่ายทรัพย์สินออกไป
• กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี
1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
HTSM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2537 ตามสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ
บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“SMT”) เพื่อด�ำเนินการวิจัย พัฒนา ผลิต และจ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium
Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่า “หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ใน การกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
HTSM มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ SMT เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.00
ปัจจุบัน HTSM มีโรงงานผลิต PCC จ�ำนวน 1 โรง และได้มีการขยายโรงงานผลิต เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2554 เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
ท�ำให้ขนาดก�ำลังการผลิตเพิ่มจากเดิมที่ 50,000 ตันต่อปี เป็น 71,000 ตันต่อปี โดย PCC ที่ได้จากกระบวนการผลิตของ HTSM จะถูกน�ำไป
ใช้ทดแทนเยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาวในกระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ และจะช่วยลดปริมาณการน�ำเข้าเยื่อใยยาวจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเยื่อใยยาว และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้
อยู่ในระดับที่ต�่ำลงได้ รวมทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้อีกด้วย
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2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APulpM3”)
APulpM3 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อด�ำเนินการผลิตเยื่อกระดาษ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 APulpM3 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,615 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 403,750,011.58 บาท
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน APulpM3 ผ่าน AAH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ส�ำหรับการจัดตั้ง APuplM3 ขึ้นนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายก�ำลังการผลิตของโรงกระดาษเพิ่มขึ้น ท�ำให้ปริมาณเยื่อกระดาษของ
กลุ่มบริษัทฯ ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการโรงเยื่อ 3 ซึ่งมีก�ำลังการผลิต
472,500 ตันต่อปี (หรือ 1,500 ตันต่อวัน) เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตเยือ่ กระดาษ นอกจากนี้ ภาวะอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาขึน้
เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้เยื่อกระดาษในปี 2561 จากในหลายภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�ำคัญ และส่ง
ผลให้ราคาเยื่อกระดาษปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อการด�ำเนินโครงการของ APulpM3
ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการผลิตของโครงการโรงเยื่อ 3 นี้ จะท�ำให้ได้น�้ำมันยางด�ำออกมาเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งจะสามารถจ�ำหน่าย
ให้แก่กลุ่ม NPS เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าได้ ดังนั้น การด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของกลุ่ม NPS ที่
จะใช้น�้ำมันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้การด�ำเนินโครงการโรงเยื่อ3 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศนับตั้งแต่ปี
2557 ท�ำให้การประกาศรับซือ้ ไฟฟ้าจากหน่วยงานภาครัฐเลือ่ นออกไปจากทีค่ าดการณ์ไว้ และส่งผลกระทบให้กลุม่ บริษทั ฯ ต้องชะลอแผนการ
ด�ำเนินโครงการโรงเยื่อ 3 เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าหน่วยงานภาครัฐจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ ภาย
หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ำเนินโครงการเยื่อ 3 ต่อได้ตามแผนงานที่วาง
• กลุ่มธุรกิจสนับสนุนและเกี่ยวข้อง
1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
DA NS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2538เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตน�้ำอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วยโรงผลิตน�้ำอุตสาหกรรมก�ำลังการผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 29,200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอ่าง
เก็บน�้ำขนาด 807 ไร่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 DA NS มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 501,616,060 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้ง
จ�ำนวน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ทั้งนี้ DA NS มีความสามารถบริการจัดหาน�้ำดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีลูกค้าหลัก คือ กลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
อุตสาหกรรมอื่นในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ใน DA NS ส่งผลให้ DA NS มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งไม่สามารถถือครองที่ดินเกินกว่า 10 ไร่ได้ จึงต้องได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อขออนุญาตถือครองที่ดินจาก BOI
ซึ่ง DA NS ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 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
2561 KN มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AAH
ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกระดาษจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโคนไม้ และส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาด โดยจะจ�ำหน่ายส่วนโคน
ไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตกระดาษ และจะจ�ำหน่ายส่วนปลายไม้หรือไม้ที่ไม่ได้ขนาดให้แก่กลุ่มธุรกิจพลังงาน
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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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
AAH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 AAH มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท
โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
ปัจจุบัน AAH ถือหุ้นทางตรงอยู่ในบริษัทอื่นเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยสามารถช่วยสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน AAH อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
และยังคงมองหาโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการหรือบริษัทอื่น ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกในอนาคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
Eastsun เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 เพื่อเข้าถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Eastsun มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
จากความต้องการทีจ่ ะจัดตัง้ โรงตัดแปรรูปกระดาษในเขต Free zone ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ กระจายสินค้าไปยังบริเวณ
ใกล้เคียงและผลประโยชน์ทางภาษี บริษทั ฯ จึงได้พจิ ารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจ โรงตัดแปรรูปกระดาษหรือ APC ME ผ่านทาง Eastsun โดย
ให้ AAH เข้าซื้อหุ้น Eastsun จากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อการลงทุนดังกล่าว และได้
ก�ำหนดแนวทางให้ Eastsun เป็น Holding Company ของบริษัทในต่างประเทศที่ท�ำธุรกิจแปรรูปกระดาษ เพื่อประโยชน์ทางภาษีและการ
ลงทุนต่อไปในอนาคต
5) Metro Profit International Limited (“Metro”)
Metro เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เพื่อเข้าถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Metro มีทุนทะเบียนรวมทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระ
แล้วทั้งสิ้น 350 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบัน Metro
ไม่ได้ประกอบกิจการใดและอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการถอนการจดทะเบียน (Deregisteration) หากไม่มผี ใู้ ดคัดค้านการถอนการจดทะเบียนของ
Metro ไปยังนายทะเบียนบริษทั ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจานุเบกษา (Gazette) นายทะเบียนบริษทั จะประกาศการถอน
การจดทะเบียนในราชกิจานุเบกษาต่อไป
ขั้นตอนการถอนการจดทะเบียนดังกล่าวใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5 เดือน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการถอนการจด
ทะเบียนภายในครึ่งปีแรกของปี 2562
6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”)
DASG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อลงทุนในบริษัท
ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาร์ ส�ำหรับเข้าด�ำเนินการร่วมประมูลและเจรจารายละเอียดสัญญาเช่าโรงเยื่อและกระดาษกับกระทรวง
อุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ และเข้าลงทุนในประเทศกัมพูชา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 DASG มีทุนจดทะเบียน 4,539,601
ดอลล่าร์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 4,539,601 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ โดยมี AAH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่
ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ DASG เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อด�ำเนินโครงการปลูกและจัดหาไม้ แล้วน�ำมาจัดส่งให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ โดยปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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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 2561 A-Maritime
มีทุนจดทะเบียน 32.15 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง AAH ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การจดทะเบียนบริษัทเรือที่ประเทศฮ่องกงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
และได้ค่าเช่าสูงกว่าบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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 2561 NPS Mosa
Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี A-Maritime เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด
9) Alizay 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ณ ประเทศฮ่องกง เมื่อวัน
ที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Shipping และมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 Alizay 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุน จดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
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 2561 Tofte 1 Shipping Company Limited มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
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 2561 NPS Mosa
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี NPS Mosa Shipping Company
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 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 2561 Alizay 1
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Alizay 1 Shipping Company
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 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 2561 Tofte 1
Shipping S.A มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 10,000.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี Tofte 1 Shipping Company
Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมด
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)
NPS ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการ
อุตสาหกรรม ด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน�ำ้ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด เมือ่ วันที่
26 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NPS มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วรวม
ทั้งสิ้น 9,354.04 ล้านบาท ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPS มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 7 (“PP7”) และ
โรงไฟฟ้า 8 (“PP8”) ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้งโรงละ 164 เมกะวัตต์ คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 328 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ส�ำหรับลูกค้าหลักของ NPS คือ กฟผ. บริษัทฯ และลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี โดย NPS ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�ำนวน 2 ฉบับ โดยมีก�ำลังการผลิตตามสัญญาแต่ละฉบับอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์ อายุ
สัญญา 25 ปี และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2567 ส�ำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทฯ นั้น มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ แต่ละฉบับมีอายุสัญญา 5 ปีนับ
จากวันที่ได้รับใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 5 ปี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงเจตนาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่า ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรม NPS เป็นผู้ได้รับโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน ประเภทกิจการใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าและกิจการระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
จาก BECO ท�ำให้ NPS สามารถเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้โดยตรง ส�ำหรับไอน�้ำ
ที่ NPS ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ภายในกิจการ และส่วนที่เหลือทาง NPS ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ โดยสัญญาซื้อขายไอน�้ำ
กับบริษัทฯ มีอายุสัญญา 25 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ส�ำหรับถ่านหินซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบนั กลุม่ NPS ได้จดั หาถ่านหินจากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในประเทศเป็นหลัก โดย
สามารถเลือกซื้อถ่านหินได้ตามปริมาณที่ต้องการเป็นคราว ๆ ไป ตามราคาตลาด ซึ่งจะซื้อในปริมาณคราวละ 20,000 – 40,000 ตัน โดยใช้
รถบรรทุกของ NPS และคู่ค้าในการขนถ่านหิน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม NPS อาจพิจารณาเข้าท�ำสัญญาจัดซื้อถ่านหินระยะยาวกับผู้จัดจ�ำหน่าย
ถ่านหินได้หากมีราคาที่เหมาะสม ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น กลุ่ม NPS ด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน และจัดหาเชื้อเพลิงชีว
มวลจากกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศโดย ซึ่งบริหารจัดการโดยฝ่ายจัดซื้อชีวมวลกลาง (Biomass Fuel Sourcing)
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 2561 NPP2 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 370.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP2 มีจ�ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า
2 (“PP2”) มีที่ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
อื่น ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 21 ปี และสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2563 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกระแส
ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
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 2561 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

27

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
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 2561 NPP5 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,840.00 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 2561 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
NPP5A ได้วางแผนการด�ำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยโครงการในช่วงที่ 1 เป็นหน่วยการผลิตไอน�้ำ คือในส่วนของหม้อไอ
น�้ำ ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้ง 300 ตันต่อชั่วโมง โดยได้เริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และได้จ�ำหน่ายไอน�้ำแรงดันสูงให้
แก่ NPS NPP5 และ NPP11 ภายใต้สัญญาซื้อขายไอน�้ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของ NPS และบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งดัง
กล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�ำลังการผลิตติดตั้ง นอกจากนี้ NPP5A ยังขายไอน�้ำแรงดันปานกลางและแรงดันต�่ำให้กับบริษัทฯ และลูกค้า
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 เป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้า ขนาด 98 เมกะ
วัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เริ่มด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
ถูกจ�ำหน่ายไปให้กับบริษัทฯ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวมีอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 โดยมีพลังงานไฟฟ้า
ตามสัญญารวมอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์
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 2561 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
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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 2561 NPP11 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 950.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มทั้งจ�ำนวน ซึ่ง NPS
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ NPP11
คือ โรงไฟฟ้า 11 (“PP11”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายกิจการโรงไฟฟ้าลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 โดยมีที่
ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น�้ำมันยางด�ำเป็น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกจ�ำหน่ายให้กับ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 25 ปี และ
สัญญาจะสิ้นสุดในปี 2571 ซึ่งพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ 25 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ NPP11 ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไอน�้ำกับบริษัทฯ
เพื่อจ�ำหน่ายไอน�้ำที่ได้จากระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดของ NPP11
ให้แก่ NPP5 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย NPP11 ได้โอนกิจการทั้งหมดให้ NPP5 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี
8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
NPP 12 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NPP12 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,515.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้น 378.75 ล้านบาท
ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีแผนที่จะด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (Full Condensing) ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวใช้เทคโนโลยี หม้อไอ
น�้ำชนิดน�ำสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) และใช้น�้ำมันยางด�ำเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต ทั้งนี้ NPP12 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และได้รับบัตรส่งเสริมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 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
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 2561 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 โดยให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลตามแนวทางและรายละเอียดที่ คชก. ก�ำหนด โดยไม่ตดั สิทธิกลุม่ บริษทั ฯ ทีจ่ ะเสนอรายงาน EHIA
ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ คชก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฉบับดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบต่อรายงานภายในไตรมาส 2 ของ
ปี 2564 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 ได้ในปลาย
ปี 2569 และปี 2570 ตามล�ำดับ
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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 2561 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 2 ของปี 2564
11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
CHP1 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทาง
ด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CHP1 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 2,492.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 720.50 ล้านบาท ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ CHP1 ได้ยื่นรายงาน EIA ฉบับแก้ไขส่งส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 และรายงาน EIA ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
นอกจากนี้ CHP1 ได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (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.”)
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 2561 CHP3 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น 250.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้
CHP3 มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบสถานที่ตั้งของ
โครงการเพื่อจัดท�ำ EIA ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ภายหลังจากที่ EHIA ของ IPP IP2 ได้รับการอนุมัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจาก
นี้ CHP3 ได้นำ� ส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว ปัจจุบนั CHP3 ยังอยูร่ ะหว่างรอประกาศการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)
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 2561 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 ปัจจุบัน CHP5 ยัง
อยู่ระหว่างรอประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)

ทั้งนี้ CHP7 ได้น�ำส่งหนังสือแจ้งความสนใจใช้ก๊าซธรรมชาติไปยัง ปตท. แล้ว ปัจจุบัน CHP7 ยังอยู่ระหว่างรอประกาศการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก แบบ SPP Gas จากทางคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”)
15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”)
E85 เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ำกัด (“AAE”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2550 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงเอทานอล โดย AAE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น E85 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 E85 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,853.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว E85 มีหน่วยการผลิต 2 หน่วย รวมเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 500,000 ลิตรต่อวัน
สถานที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ หน่วยการผลิตเอทานอลหน่วยที่ 1 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน และโรงแป้ง
หมาดจ�ำนวน 4 โรง ที่รองรับหน่วยการผลิตหน่วยที่ 1 นั้น เริ่มด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2556 ส่วนหน่วยการผลิต
หน่วยที่ 2 ขนาด 250,000 ลิตรต่อวัน เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2559
16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
SNB เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันร�ำดิบและร�ำ
สกัด (กากร�ำ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SNB มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�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 เป็นฤดูกาลผลิตข้าวนาปี ท�ำให้
มีปริมาณร�ำข้าวขาวเพิ่มมากขึ้น และราคาร�ำข้าวขาวและราคาน�้ำมันร�ำดิบกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559
SNB ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ท�ำให้มีปริมาณร�ำข้าวขาวน้อยกว่าปกติ และราคาร�ำข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการ
สั่งสีข้าวของผู้ส่งออกข้าวสารมีน้อย ท�ำให้ราคาร�ำข้าวขาวสูงขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 3 ท�ำให้ไม่สามารถผลิตน�้ำมันร�ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของร�ำสกัดได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตอาหารสัตว์น�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ข้าวสาลี และกากถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาต�่ำกว่าร�ำ
สกัดเข้ามาทดแทน ท�ำให้ราคาขายร�ำสกัดถูกกดดันจนราคาปรับลดต�่ำกว่าปกติ ทั้งนี้ SNB ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน�้ำมันปาล์ม
จากกากปาล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย SNB ได้เริ่มด�ำเนินการผลิต
น�้ำมันปาล์มแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ NPS ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ SNB ให้แก่
บริษัท มายกรีนซิตี้โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะด�ำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2562
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 2561 AL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 155.00 ล้านบาท เป็น
ทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดของ AL ให้แก่
NPP5 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย AL ได้โอนกิจการทั้งหมดให้ NPP5 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
CHP7 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติรวมถึงจ�ำหน่ายไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทาง
ด้านพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (Power Development Plan) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้ง
สิ้น 1.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
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18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”)
NPS Solar Rooftop เป็นบริษัทย่อยของ NPS เดิมชื่อ บริษัท เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัท
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนท�ำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ต่อมา NPS Solar Rooftop ได้เปลี่ยนมาด�ำเนินการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการลงทุนท�ำโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 150.00 ล้าน
บาท 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 2561 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
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 2561 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 เอ็น พี เอส โอ แอนด์ เอ็ม จ�ำกัด (“NPS O&M”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ NPS ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ โดยให้ NSP Cape ขายเรือ MV. NPS CENTURY ไปให้กับ OSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งภายในกลุ่ม โดยได้ด�ำเนิน
การขายเรือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในราคา 572.91 ล้านบาท และได้รับช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน ปัจจุบัน NPS CAPE ไม่ได้ประกอบ
กิจการใดและอยู่ระหว่างเตรียมการช�ำระบัญชี
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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 2561 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 2561 OC มีทุนจดทะเบียน
รวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ปัจจุบัน OC เป็นผู้รับบริหารจัดการเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานให้แก่ Alizay 2 และ Cape Shipping
24) บริษัท เอลิเซ่ ทู ชิปปิ้ง จ�ำกัด (“Alizay 2”)
Alizay 2 เป็นบริษัทย่อยของ OSH ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดภายใต้กฎหมายของเขตสาธารณรัฐปานามาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจเรือขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Alizay 2 มีทุนจดทะเบียนรวม
ทัง้ สิน้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เป็นทุนทีอ่ อกแล้วและช�ำระค่าหุน้ เต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 Alizay 2 ได้ท�ำการซื้อเรือ M.V.STELLAR RHAPSODY ในราคา 9.20 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม OSH เรือล�ำดังกล่าวเป็นเรือประเภทขนส่งไม้สับอายุประมาณ 12 ปี ขนาดเรือ 49,917
เมตริกตัน ความสามารถในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 24,000 ตันแห้งต่อเที่ยว ภายหลังจากที่ Alizay 2 ซื้อเรือเข้ามาได้เปลี่ยนชื่อเรือล�ำดัง
กล่าวเป็น 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 2561 Cape Shipping มีทุน
จดทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เป็นทุนทีอ่ อกและช�ำระค่าหุน้ เต็มจ�ำนวน โดยมี OSH เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด Cape Shipping ได้ซื้อเรือ M.V. NPS CENTURY จาก OSH ตามแผนการปรับโครงสร้างเรือขนส่ง
ระหว่างประเทศ ในราคา 17.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย Cape Shipping ได้ช�ำระค่าเรือล�ำดังกล่าวโดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้
ยืม OSH โดยเรือล�ำนี้มีก�ำลังขนส่งถ่านหินได้ประมาณครั้งละ 172,036 เมตริกตันต่อเที่ยว ซึ่งถูกน�ำมาใช้เพื่อขนส่งถ่านหินจากต่างประเทศ
มายังท่าเรือในประเทศไทย แล้วรอขนส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ เข้า
ท�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 2561 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
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร NPS ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดของ ITS5 ให้แก่
NPP3 ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย ITS5 ได้โอนกิจการทั้งหมดให้ NPP3 แล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
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27) บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
NS304 เป็นบริษัทย่อยของ NPS ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่อ
การอุตสาหกรรมให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และจัดหาน�ำ้ ดิบให้แก่ NPP3 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 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

(2) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
25.51%
HTSM

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
การให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของ DARC เป็นบริษัทภายในกลุ่ม NPS และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 DARC มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทาง DARC ได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านมาของ DARC ประกอบไปด้วย การ
พัฒนาสายพันธุต์ น้ พลังงานให้มคี า่ ความร้อนสูงเหมาะแก่การใช้เป็นเชือ้ เพลิง การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยแบบจ�ำลองทาง
วิศวกรรม การพัฒนาระบบตรวสอบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องบินไร้คนขับโดยแสดงผลบนหน้าจอมือถือ และการน�ำของเสียจากกระบวนการ
ผลิตมาท�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 2561 PT Utami มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 34,000
ล้านรูเปียห์อนิ โดนีเซีย (Authorized Capital) เป็นทุนทีช่ ำ� ระแล้วทัง้ สิน้ 34,000 ล้านรูเปียห์อนิ โดนีเซีย (Issued Capital) เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม
2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและช�ำระแล้วกับหน่วยงานราชการ โดย NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
99.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ NPS ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PT Utami ในเดือนมิถุนายน 2554 เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมือง
ถ่านหินบิทนู สั โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นไปเพือ่ จัดหาแหล่งถ่านหินส�ำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้าภายในกลุม่
NPS ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการส�ำรวจเบื้องต้นได้มีการ
ประเมินว่า เหมืองถ่านหินดังกล่าวจะมีปริมาณถ่านหินส�ำรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 13.00 ล้านตัน ตามอัตราส่วนดินต่อแร่ 10 ต่อ 1 ส่วนความ
คืบหน้าในการด�ำเนินงานเหมืองถ่านหินนัน้ ปัจจุบนั PT Utami ได้รบั สัมปทานการประกอบกิจการเหมืองถ่านหินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการผลิตถ่านหินของโครงการ
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 2561 SNST มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 270.00 ล้านบาท เป็นทุนที่
ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ซึ่ง NPS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ โรงงานของ SNST ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีก�ำลังการผลิตติดตั้งแป้ง
มันส�ำปะหลัง 150.00 ตันต่อวัน แป้งมันส�ำปะหลังดัดแปร 120.00 ตันต่อวัน และก๊าซชีวภาพ 12,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส�ำหรับลูกค้า
หลักของ SNST เป็นกลุม่ ลูกค้าทีน่ ำ� แป้งมันส�ำปะหลังไปผลิตเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมกระดาษและอาหาร และน�ำก๊าซชีวภาพไปเป็นวัตถุดบิ
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

51.00%

99.99%

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

DANS

NPP2

NPP3

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

E85

NS304

99.99%
AAH

NPP5

NPP5A

QPM

DASG

99.99%

100%

NPP11
28.57%
49.00%

99.99%
Metro (*)

NPS OR

NPS CAPE

99.99%

48.00%

KN

PT Utami

APulpM3

FG

Eastsun

IPP IP2

100%

100%
Alizay 1 Shipping
Company Limited
100%
Alizay 1 Shipping
S.A.

NPP12

NPS OS

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

51.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

AL

100%
100%

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

71.43%

APM3

ITS5

APC EG

IPP IP7

APC ME

CHP1

100%
NPS Mosa Shipping
Company Limited
100%
NPS Mosa Shipping
S.A.

CHP3

DARC

SNB

100%
100%

100%
Tofte 1 Shipping
Company Limited
100%
Tofte 1 Shipping
S.A.

CHP5

NPS Solar Rooftop

SNST

CHP7

100%
OSH
100%
Cape Shipping

บริษัทย่อย

100%

100%
Alizay 2

OC

บริษัทร่วม

(*) Metro ไม่ได้ประกอบกิจการใดและอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการถอนการจดทะเบียน ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึง่ ปีแรกของปี 2562
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ Double A Holdings Limited ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ Double A Holdings Limited

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการในช่วงระหว่างปี 2559 – 2561 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยปี
2560 ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการด�ำเนินงานที่ยกเลิกไปแสดงต่างหาก

Double A Holdings Limited
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
98.87%

99.99%

100%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
49.00%

DA Alizay SAS
100%
Biomass Energie d’ Alizay

Exalt Investment Limited
99.99%

99.99%

50.99%

100%

99.19%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
Double A (Jiangsu) Paper Co., Ltd.

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

ระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับบริษัทอื่น ๆ ในเครือของ Double A Holdings Limited ดังนี้
1. บริษทั ดี.เอ. แพ็คเกจจิง้ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษห่อและกล่องกระดาษ ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดซือ้ สินค้าจากบริษทั ดังกล่าว
เพื่อน�ำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า
2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด เป็นผู้จ�ำหน่ายสารเคมี Precipitated Calcium Carbonate ( PCC) หรือที่เรียกว่า
“หินปูนสังเคราะห์” ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ
3. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด เป็นผู้บริหารการขายและการตลาดกระดาษรีมใหญ่และกระดาษรีมเล็ก รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานส�ำหรับภายในประเทศ และเป็นตัวแทนผู้จ�ำหน่ายรายหนึ่ง ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ เหมือนตัวแทนจ�ำหน่ายรายอื่น โดยเน้นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่ตัวแทนผู้จ�ำหน่ายรายอื่น ๆ ยังเข้าไม่ถึง โดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด จะได้รับค่าบริการทางการขาย
และการตลาดจากบริษัทฯ
4. Double A (Jiangsu) Paper Company Limited เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกระดาษทิชชู่ในประเทศจีน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
จ�ำหน่ายเยื่อกระดาษบางส่วนให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษทิชชู่
5. DA Alizay SAS เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนให้แก่บางประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบราซิล
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษส่วนที่เหลือจากการผลิตให้แก่ DA Alizay SAS เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และ
อุปกรณ์ส�ำนักงานให้แก่ DA Alizay SAS เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป
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ปี 2561
รายได้

กระดาษ ในประเทศ 4,060.10
รีมเล็ก
(Cut-Size
Grades) ต่างประเทศ 13,158.60

บริษัท ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

ด�ำเนินการ ผลิตภัณฑ์/ การ
โดย
บริการ จ�ำหน่าย

กระดาษ
รีมใหญ่
(Folio
Sheet &
Reels)

ในประเทศ

1,219.45

ต่างประเทศ

423.45

เครื่องเขียน
176.73
บริษัท และอุปกรณ์ ในประเทศ
ดั๊บเบิ้ล เอ ส�ำนักงาน ต่างประเทศ
54.43
(1991)
จ�ำกัด
ในประเทศ
325.82
(มหาชน) เยื่อกระดาษ
ต่างประเทศ 1,034.28

ต่างประเทศ
185.66
รายได้จากการขาย
20,638.52
รายได้จากการให้บริการ
482.47
อื่น ๆ
871.14
รายได้รวม
21,992.13
ไม้สับ

ในประเทศ

ปี 2560
(จัดประเภทรายการใหม่)

สัดส่วน
การจ�ำหน่าย

รายได้

สัดส่วน
การจ�ำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2560
รายได้

สัดส่วน
การจ�ำหน่าย

รายได้

สัดส่วน
การจ�ำหน่าย

18.46% 3,834.99

17.20% 3,834.99

14.89% 3,821.20

14.51%

59.83% 14,218.25

63.75% 17,432.38

67.70% 17,189.39

65.27%

5.54% 1,429.04

6.41% 1,429.04

5.55% 1,525.60

5.79%

1.93%

3.40%

2.94%

1.85%

757.19

757.19

486.52

0.80% 191.30 0.86% 191.30 0.74% 161.45 0.61%
0.25%
61.90 0.28%
61.90 0.24%
72.99 0.28%
1.48% 176.83 0.79% 176.83 0.69% 286.71 1.09%
4.70% 422.92 1.90% 552.01 2.14% 349.61 1.33%
0.08 0.00%
0.08 0.00%
0.84% 434.74 1.95% 434.74 1.69% 1,952.80 7.42%
93.85% 21,527.24 96.53% 24,870.46 96.58% 25,846.27 98.15%
2.19% 360.37 1.62% 360.82 1.40% 274.44 1.04%
3.96% 413.89 1.86% 519.04 2.02% 213.80 0.81%
100.00% 22,301.50 100.00% 25,750.32 100.00% 26,334.51 100.00%

หมายเหตุ: ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยอดขายเกือบทั้งหมดของบริษัทย่อยเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัท
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่มีมูลค่ารายได้จากการขายกระดาษให้ภายนอก
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ Quality Paper Mill Limited
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2.2) ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ (Folio Sheet &
Reels) จ�ำหน่ายในรูปแบบม้วนและแผ่นใหญ่ แบ่งเป็น
• กระดาษชนิดไม่เคลือบผิว หรือกระดาษปอนด์ใช้
ส�ำหรับงานพิมพ์ทั่วไป (Uncoated paper) ใช้ส�ำหรับ
งานพิมพ์เขียนในอุตสาหกรรมงานพิมพ์หนังสือ ต�ำรา
วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทั่วไป สมุด กระดาษ
ต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ดังนี้
กระดาษ aA-Print น�้ำหนัก 60 – 120 แกรม เป็น
กระดาษปอนด์สำ� หรับผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ในกระบวนการพิมพ์
โดยมีคุณสมบัติด้านความเรียบอยู่ในระดับที่ท�ำให้หมึก
พิมพ์ค้างบนเนื้อกระดาษพอดี ส่งผลต่อภาพพิมพ์มีความ
มันเงา และความทึบแสงสูงท�ำให้ได้ภาพสีสันสดใสและ
ไม่เกิดปัญหามองทะลุ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างของเยื่อ
ที่มีความสม�่ำเสมอและความแกร่งสูง ส่งผลให้ภาพพิมพ์ไม่กระด�ำกระด่าง สามารถวิ่งเครื่องพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยกระดาษไม่ติดเครื่อง
กระดาษ Hi-WC น�้ำหนัก 150 – 210 แกรม กระดาษการ์ดขาวเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เหมาะส�ำหรับงานย้อมสี แผ่นพับ ใบรับ
ประกันสินค้า และผลิตการ์ดหอม

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มบริษัทฯ ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน
ชนิดไม่เคลือบผิวและน�ำเข้ากระดาษชนิดเคลือบผิว เพื่อ
จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ (Pulp product)
ผลิตภัณฑ์เยือ่ กระดาษของกลุม่ บริษทั ฯ คือ เยือ่ กระดาษ
ฟอกขาวใยสั้นจากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus Kraft
Pulp: BEKP) เยื่อกระดาษที่ออกจากโรงผลิตเยื่อของบริษัท
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1) เยื่อน�้ำ (Slurry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่กลุ่ม
บริษัทฯ ผลิตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
กระดาษ ซึ่งจะถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของกลุ่ม
บริษัทฯ ต่อไป
1.2) เยื่อแผ่นเปียก (Wet Lab Pulp) เป็นเยื่อกระดาษ
ทีม่ คี วามชืน้ ร้อยละ 50 ซึง่ เป็นเยือ่ ประเภททีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ผลิต
ได้ในสัดส่วนรองลงมาจากเยือ่ น�ำ้ เพือ่ จัดส่งให้กบั กลุม่ บริษทั ฯ
ในเครือเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ
1.3) เยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเยื่อกระดาษที่มี
ความชืน้ ร้อยละ 10 ซึง่ เป็นเยือ่ ประเภททีม่ สี ดั ส่วนของปริมาณ
การผลิตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณเยื่อกระดาษทั้งหมดที่
กลุ่มบริษัทฯ ผลิต เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ จะผลิตเยื่อประเภท
ดังกล่าวต่อเมื่อมีก�ำลังการผลิตเยื่อกระดาษเหลือ เพื่อจัด
จ�ำหน่ายให้แก่บริษทั ภายนอกและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

กระดาษ Jing Jai น�้ำหนัก 70 – 75 แกรม เป็นกระดาษปอนด์สีเหลืองนวล ออกแบบมาเฉพาะเพื่องานพิมพ์หนังสือ เน้นให้มีคุณสมบัติ
ต้านทานการซึมน�้ำสูง ท�ำให้หมึกไม่ซึมลงบนเนื้อกระดาษมากเกินไป หมึกจึงไม่กระจายตัว ตัวอักษรที่ได้มีความคมชัด กระดาษมีความ
แข็งแกร่ง ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถเก็บรักษาได้นาน นอกจากนี้กระดาษจริงใจยังผลิตจากเยื่อที่ไม่ใส่สารฟอกสี สีกระดาษจึงเป็นสีเหลืองนวล
จากเยื่อธรรมชาติ
• กระดาษชนิดเคลือบผิวทั้งสองด้านหรือกระดาษอาร์ต (Coated paper) เป็นกระดาษที่เคลือบด้วยสารสีขาวแบบสองหน้าเพื่อให้
กระดาษผิวมันเรียบ โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทกระดาษ I-Gloss หรือกระดาษอาร์ตมัน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 – 160 แกรม และกระดาษ
I-Matt หรือ กระดาษอาร์ตด้าน น�้ำหนักตั้งแต่ 90 -160 แกรม

3) ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน (Stationery Product)
2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product)

ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ กระดาษพิมพ์เขียน
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1) ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก (Cut-Size Grades) ใช้
ในงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ ซึ่งกระดาษ
รีมเล็กจะถูกตัดเป็นขนาดมาตรฐานต่าง ๆ หลายขนาด
ได้แก่ A4 A5 A3 F4 F14 B4 B5 และ A11 ภายใต้ตราสินค้า
ทีแ่ ยกตามคุณภาพของสินค้าอันประกอบไปด้วย “Double A”
“Quality” “Smart copy” “Smartist” “Hi-Plus” “ShihTzu” “Speed” “Alpine” “Eagle” “Turbo” “Winter”
“So good” โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะถูกก�ำหนดราคาไว้หลาย
ระดับตัง้ แต่ราคาระดับสูงจนกระทัง่ ถึงราคาระดับประหยัดเพือ่
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป

สินค้าเครื่องเขียน Double A Stationery
Product ผลิตจากกระดาษคุณ ภาพดี เขียน
ลื่นไม่สะดุด พร้อมด้วยการออกแบบที่สวยงาม
หลากหลาย ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ทุกวัย เช่น สมุด
รายงาน สมุดโน้ต กระดาษโน้ตรูปร่างต่าง ๆ
กระดาษสี ฉลากสติ๊ ก เกอร์ แ ละซองจดหมาย
เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี สิ น ค้ า เครื่ อ งเขี ย น และ
อุปกรณ์ส�ำนักงาน Double A Office Supplies
ทีถ่ กู ออกแบบมาด้วยแนวคิดทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
“คุณภาพทีค่ ณ
ุ ไว้วางใจ” ผสมผสานเข้ากับความ
คิดสร้างสรรค์และความเป็นมืออาชีพทีจ่ ะสะท้อน
ออกมาในทุกวันของการทางานและการใช้ชีวิต

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
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2.3 สิทธิประโยชน์ที่ ได้รับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวน 5 บริษัท ได้แก่ APM3, HTSM, DA NS, KN และ APulpMill3 ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีดังนี้

ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

เลขที่บัตร

ลงวันที่

บริษัทฯ

1164/2537

8 มีนาคม
2537

บริษัทฯ

บริษัทฯ
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นในการผลิตที่ต้องใช้ในการ
ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อส่งออก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
1187/อ/
24
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ ไฟฟ้า ไอน�้ำ และน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
2549
กุมภาพันธ์ • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
2549
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
1825(2)/2551 20 สิงหาคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์ (Calcium Oxide)
2551
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•

บัตรส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ ได้รับสิทธิ

ลงวันที่

บริษัทฯ

1094/อ./
2553

บริษัทฯ

1095/อ./
2553

บริษัทฯ

2165/อ./
2553

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้ง
แรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
29 มกราคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแกนกระดาษ
2553
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
29 มกราคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
2553
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
28 ตุลาคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
2553
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

41

ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

เลขที่บัตร

ลงวันที่

•

บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

42

ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต�่ำกว่าร้อยละ 10
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
1214/ออ./
15
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำประปาและหรือน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
2554
กุมภาพันธ์ • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
2554
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
9030(2)/
30
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อเซลลูโลส (Dissolving pulp)
2555
พฤศจิกายน • ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
2555
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการปรับปรุง
สายการผลิตมีก�ำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
61-0850-019
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซต์ (Calcium Oxide) และสารเคมีสำ� หรับ
00-1-2
กรกฎาคม การผลิตเยื่อกระดาษ (White Liquor)
2561
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั้น

ผู้ ได้รับสิทธิ

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•

บริษัทฯ

61-0848-000-1-2

19
กรกฎาคม
2561

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตคลอรีนไดออกไซด์
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

43

ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

บริษัทฯ

61-0849-000-1-2

19
กรกฎาคม
2561

APM3

44

2240(2)/
2550

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน

ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตก๊าซออกซิเจน
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั อนุญาตให้ถอื ครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็น
สมควร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนร้อยละ 50
ของอัตราปกติมีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาข้างต้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
13 ธันวาคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ชนิดไม่เคลือบผิว)
2550
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•

APM3

HTSM

2059(2)/
2553

8 ตุลาคม
2553

1578/ 2538 2 สิงหาคม
2538

ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้ง
แรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) และแคลเซียม
คาร์บอเนตสังเคราะห์ (Precipitated Calcium Carbonate)
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้ง
แรก
• ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE SLURRY
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•

46

DA NS

1168(2)/
2556

KN

1050(3)/
2557

ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ
แต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50% ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
1 กุมภาพันธ์ ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
2556
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
• ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
8 มกราคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส
2557
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการนั้น
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ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
KN
1051(3)/ 8 มกราคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส
2557
2557
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจาณาอนุมัติ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
APulpMill3 61-0055-0- 15 มกราคม ส�ำหรับการลงทุนในกิจการผลิตเยื่อกระดาษ
00-1-0
2561
• ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่ง
อยูใ่ นอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนีเ้ ข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาให้อยู่เท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการข้างต้น ท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารทางานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
• ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในข้างต้น
• ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในข้างต้น ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
• ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
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ผู้ ได้รับสิทธิ

เลขที่บัตร

ลงวันที่

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับที่ใช้ในการด�ำเนินการปัจจุบัน
•
•
•
•

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันน�ำเข้าครั้ง
แรก
ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้าเพื่อส่งกลับออก
ไปเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ได้รับอนุญาตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

2.4 การตลาดและการแข่งขัน
2.4.1 การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
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1. นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา
กลุม่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายในการด�ำเนินงานทุก ๆ ด้าน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ โดยนโยบายการตลาดในปีทผี่ า่ นมา
ทางบริษทั ฯ ได้ตอ่ ยอดกลยุทธ์ Double A Everywhere โดยการจับมือร้านค้าพันธมิตรธุรกิจเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของตลาด มีการแต่งตัง้
ผู้จัดจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพ (Master dealer) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละประเทศ นอกเหนือจากตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor) เดิมที่มีอยู่
แล้ว โดยพันธมิตรเหล่านีจ้ ะสามารถให้บริการลูกค้าในการจัดส่งสินค้าระดับย่อยทีม่ ปี ริมาณการสัง่ ซือ้ ต่อครัง้ ไม่สงู มาก เพือ่ ท�ำให้ดบั๊ เบิล้ เอ เป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ พี ร้อมอยูใ่ นทุก ๆ ทีท่ ผี่ บู้ ริโภคต้องการ และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแยกรายพืน้ ทีใ่ นส�ำนักงานห้างร้าน มหาวิทยาลัย
ตามเมืองต่าง ๆ ซึง่ เป็นการวางแผนส่งเสริมยอดขายไปยังกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้สาขาร้านค้า ตามลักษณะของวิสยั การจับจ่ายของ
ลูกค้า เน้นเรือ่ งการสร้างการรับรูแ้ ละเห็นได้บอ่ ยเพือ่ สร้างให้เกิดกลุม่ ลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองซือ้ ลองใช้ รวมถึงการน�ำโปรแกรมการสะสมแต้ม
จากการซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ มาใช้ส่งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในตัวตราสินค้าอีกด้วย
โดยปัจจุบัน ดั๊บเบิ้ล เอ ได้มีการปรับรูปแบบหีบห่อใหม่ โดยเพิ่มกราฟฟิคดีไซน์สร้างนัยยะของสินค้าที่มุ่งหน้าไปสู่อนาคต สร้างความ
โดดเด่นบนชั้นวางสินค้าได้เป็นอย่างดี และได้ขยายการปรับรูปแบบมายังป้ายร้านเครื่องเขียน และร้านถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ รวมถึงการ
ตกแต่งร้านค้าด้วยสื่อส่งเสริม ณ จุดขายต่าง ๆ สามารถสร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นและโดดเด่นมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ Double A QR Lucky Gold โดยให้ลูกค้าสแกน QR code ข้างกล่องเพื่อลุ้นรับ
ของรางวัลทองค�ำแท่ง ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า โดยวัดจากยอดสแกน QR code ที่ลูกค้า
ส่งเข้ามาเพื่อร่วมลุ้นรางวัล รวมถึงการน�ำโปรแกรมการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ มาใช้ส่งเสริมการขายสร้างแรงจูงใจให้
เกิดความจงรักภักดีในตัวตราสินค้าอีกด้วย
กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยการออกตราสินค้าใหม่ และการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้าก�ำหนด เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค ในการเลือกซือ้ กระดาษ แต่ทสี่ ำ� คัญคือความต้องการ
เป็นผูน้ ำ� ในตลาดกระดาษพิมพ์เขียน บริษทั ฯได้วางแผนการออกสินค้าใหม่ ทีเ่ จาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นกลุม่ เฉพาะเน้นงานพิมพ์และถ่ายเอกสาร
สี รวมถึงได้รบั ความไว้วางใจจากกลุม่ ลูกค้าช่องทาง Modern trade ว่าจ้างให้บริษทั ผลิตสินค้า OEM กระดาษอีกหลากหลายแบรนด์ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ทางกลุม่ บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อทัง้ สังคมและลูกค้า ได้แก่ กิจกรรม “Double A Better Tomorrow
ปลูกฝันปลูกปัญญา” ให้แรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวนาก้าวสู่อนาคตที่ดี โครงการ A to a ที่ให้น้อง ๆ a (เล็ก) ได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ มีโอกาส
ที่จะได้พบเห็นและเรียนรู้จากตัวอย่างดี ๆ จากพี่ ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จในอาชีพนั้น มาเป็นพี่ A (ใหญ่) เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเติม
ฝันให้น้อง a ก้าวสู่อาชีพที่ดีในอนาคต รวมทั้ง ได้มีการจัดท�ำเปลือกห่อดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการรับรู้และต่อต้านโรคมะเร็งเต้า
นมทีเ่ ป็นหนึง่ ในสาเหตุคร่าชีวติ สตรีทวั่ โลกร่วมกับมูลนิธมิ ะเร็งเต้านมแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Breast Cancer Foundation)
เป็นต้น นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการส่งเสริมให้โรงงานผลิตกระดาษมีศกั ยภาพมุง่ สูก่ ารพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) การได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์องค์การ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การบริหารจัดการโครงการต่อยอดการจัดสรรพลังงานตาม
กฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระบบสากล การขับเคลื่อน CSV (Creating Shared Value) น�ำไปสู่การสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯได้น�ำรูปแบบธุรกิจการด�ำเนินงานด้าน CSV แลกเปลี่ยนความ
รู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และก�ำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) เยื่อกระดาษ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษให้นั้น เป็นผู้ผลิตกระดาษคุณภาพสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่ง
เน้นไปที่การส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ สัดส่วนการจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษในต่างประเทศในปี 2559 ปี 2560 และในปี 2561 อยู่
ที่ร้อยละ 54.94 ร้อยละ 75.74 และร้อยละ 76.04 ของรายได้จากการขายเยื่อกระดาษทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
2) กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงานนั้น จะเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้ค่อน
ข้างมาก องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กในหลากหลายธุรกิจที่เน้นคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงผู้บริโภครายย่อยในระดับ
ครัวเรือนอีกด้วย โดยกลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการส่งออกกระดาษรีมเล็กค่อนข้างมาก ซึง่ ส่วนใหญ่สง่ ออกไปยังทวีปเอชีย ทวีปแอฟริกา
และทวีปอเมริกาเหนือ ทัง้ นี้ สัดส่วนการจ�ำหน่ายกระดาษรีมเล็กในต่างประเทศในปี 2559 ปี 2560 และในปี 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 73.91 ร้อยละ
75.33 และร้อยละ 71.42 ของรายได้จากการขายกระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงานในช่วงเวลาดังกล่าว
3. กลยุทธ์ทางการตลาด
คณะผู้บริหารและทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และวัฎจักรทางธุรกิจในแต่ละช่วง พร้อมทั้ง มีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้รองรับสถานการณ์และปัจจัย
แวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนือ่ งได้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำรงศักยภาพในการแข่งขันให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ ขัน้ ตอน
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ทีแ่ ตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ ในอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างตราสัญลักษณ์ “กระ
ดาษดั๊บเบิ้ล เอ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นล�ำดับแรก (Brand Awareness) รวมทั้ง ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กลายเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) ที่มีความโดด
เด่นในด้านคุณภาพ พร้อมทั้ง สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคาค่อนข้างต�่ำ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นพิเศษ กลุ่มลูกค้าระดับครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร เป็นต้น ในขณะ
ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนทั่วไปส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะสามารถ
ท�ำได้ เพื่อก่อให้เกิดความประหยัดจากขนาด (Economics of Scale) ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ และ
เน้นกลยุทธ์ทางด้านราคา เนื่องจากเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ โดยลักษณะของสินค้าจะมีความคล้ายคลึง
กันมาก ท�ำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินกลยุทธ์ทางด้านราคาด้วยวิธีการดังกล่าวมีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และต้องมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่รองรับสินค้าที่ผลิตออกมาได้ในปริมาณมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ
จึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและสร้างความได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์ด้านต้นทุน
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนของกลุ่มบริษัทฯ มีท�ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ประหยัด
ต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเองบางส่วนและสามารถ
ผลิตวัตถุดิบบางชนิดได้เอง เช่น ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ PCC และเยื่อใยสั้น เป็นต้น จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ผันผวนไปตามสภาวะตลาดมากนัก ซึ่งจะท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาสินค้าได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราก�ำไรขั้นต้นมากนัก หากเกิดกรณีที่จ�ำเป็น ซึ่งจะท�ำให้
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุม่ บริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างมีเสถียรภาพมากกว่าผูป้ ระกอบการทีม่ ที ำ� เลทีต่ งั้ ห่างไกลจากแหล่งวัตถุดบิ
หรือไม่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง
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2) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภาพของกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ และความส�ำเร็จในการสร้างแบรนด์ ท�ำให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นที่รู้จักและขึ้นเป็น
แบรนด์อันดับหนึ่งในหลายประเทศ โดยดั๊บเบิ้ล เอ ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการในทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน ยุคดิจิตอล อาทิ ในปี 2561 เกิดความร่วมมือกับวง OK GO ศิลปินสุดครีเอทแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อคจาก
อเมริกาและทีมงานชัน้ น�ำจากญีป่ นุ่ ในการผลิตมิวสิควีดโี อเพลง Obsession โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากความเรียบลืน่ ของกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ
มาท�ำเป็นมิวสิควีดโี อด้วยเทคนิค Paper Mapping เป็นครัง้ แรกของโลก โชว์คณ
ุ ภาพงานพิมพ์กระดาษผ่านพรินเตอร์พร้อมกันจ�ำนวนมากถึง
567 เครื่อง และถ่ายแบบรวดเดียวจบ เพื่อน�ำเสนอความเรียบลื่น ไม่ติดเครื่อง และลงจังหวะกับดนตรี จนได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด
ภาพยนต์โฆษณาระดับสากลมากมาย ทั้งนี้ จากวิธีการสื่อสารดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริโภคว่าเป็นแบรนด์ที่ทันสมัย มี
ความเป็นสากล และรู้จักปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล
อีกทั้ง ในปีเดียวกันดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ Tree Planet ในการเปิดตัวเกมออนไลน์ช่วยลดโลกร้อนกับดั๊บเบิ้ล เอ การท�ำ
กิจกรรม 1Dream1Tree โดยร่วมมือกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพลังของผู้บริโภคในการมีส่วนช่วย
แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม และช่วยกันสแกน QR code บนรีมกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ ส่งต่อต้นกระดาษผ่านแอพพลิเคชัน่ ให้ชาวนาปลูกจริงบนคันนา
ในไทย ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปแล้วมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา
และตะวันออกกลาง
ทางด้านกระแสการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในปี 2561 “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ก็ได้รับเลือกจาก ศาสตราจารย์ ฟิลิป
คอตเลอร์ กูรูการตลาดระดับโลก ให้เป็นกรณีศึกษา ภายใต้แนวคิด “Creating a Better World through Marketing” หรือ การสร้างโลก
ที่ดีขึ้นด้วยการตลาด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ หันมาใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจให้มากขึ้น
โมเดลกระดาษจากคันนาของดับ๊ เบิล้ เอ ถือเป็นตัวอย่างการตลาดเพือ่ สังคมในระดับโลก ทีค่ ำ� นึงถึงคนในระดับรากหญ้า ช่วยสร้างให้เกิด
อาชีพเสริมในการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรนับล้านราย ท�ำให้ คันนาซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าถูสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสังคมใน
ชนบท เกิดการผลิตกระดาษที่ยั่งยืนด้วยวัตถุดิบที่ไม่ต้องท�ำลายป่าไม้จากธรรมชาติ และมีแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” ที่ท�ำให้ของ
เหลือจากการผลิตของดั๊บเบิ้ล เอ กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวลที่เพียงพอต่อการผลิต และเพียงพอต่อการใช้ของชุมชนอีก 4 แสนครัวเรือน
กระดาษจากคันนาของดับ๊ เบิล้ เอ จึงเป็นกลไกในการปลูกต้นไม้ทมี่ คี นช่วยกันดูแลต้นไม้อย่างยัง่ ยืน เป็นแนวทางแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมที่
ดีแก่โลก สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรที่ยากจน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคันนาที่ว่างเปล่า และของเหลือจากการผลิต เป็นตัวอย่างของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระดับโลก
3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบไปด้วย เยือ่ กระดาษ และกระดาษพิมพ์เขียน ซึง่ มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน กลุม่ บริษทั ฯ
จึงได้ใช้กลยุทธ์ข่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2) ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างมาก องค์กรขนาดกลางและขนาด
เล็กในหลากหลายธุรกิจที่เน้นคุณภาพของสินค้า จนมาถึงผู้บริโภครายย่อยในระดับครัวเรือน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนาและขยายช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างทัว่ ถึง โดยกระจายสินค้าทีผ่ ลิตได้ให้แก่ลกู ค้าเป้าหมายผ่าน
ทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทมี่ สี าขาครอบคลุมในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ เองโดยตรง ทั้งนี้ ลักษณะการจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
• 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 และตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
• ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade channel) เป็นห้างร้านที่มีสาขาครอบคลุมในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนา
แน่น รวมไปถึงการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางแคตตาล็อก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ มีวางจ�ำหน่าย
ในหลากหลายพืน้ ที่ และเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ทัง้ นี้ ร้านค้าปลีกดังกล่าว ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิก๊ ซี แม็คโคร ออฟฟิศเมท เซนทรัล
เดอะมอลล์ และเซเว่น อีเลเว่น ลีเรคโก เป็นต้น
• ร้านค้าปลีกทั่วไป ได้แก่ ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงาน ร้านหนังสือ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
การพัฒนาสร้างพันธมิตร เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษทั ฯ ไปยังผูบ้ ริโภครายย่อยอย่างทัว่ ถึง รวมถึงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้จบั
มือกับพันธมิตร สร้างแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของบริษัทฯ ไปยังรายย่อยอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ
(Double A copy center : DACC) / ร้านถ่ายเอกสารสมาชิกดั๊บเบิ้ล เอ (Double A copy member : DACM) ซึ่งใช้กระดาษ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานถ่ายเอกสาร ศูนย์เครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ (Double A stationery shop: DASS) ร้าน
เครื่องเขียนสมาชิกดั๊บเบิ้ล เอ ( Double A stationery member : DASM) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้สำ� นักงานหลากหลายรูปแบบให้แก่ผบู้ ริโภครายย่อย ซึง่ ร้านค้าเหล่านีจ้ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษช่วยเหลือจากทางบริษทั ฯ ให้รา้ น
ก้าวสู่ความส�ำเร็จร่วมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ แต่งตัง้ ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าในท้องถิน่ ของแต่ละประเทศ ซึง่ มีศกั ยภาพ
ในการขยายตลาดในประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดี มีฐานะการเงินที่ม่ันคง และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่าง ๆ ไปสู่ลูกค้ากว่า 160 ประเทศทั่วโลก
ดังแผนภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง

1) เยื่อกระดาษ
บริษทั ฯมุง่ เน้นการขายตรงให้กบั ผูผ้ ลิตกระดาษโดยเฉพาะกลุม่ ผูผ้ ลิตกระดาษคุณภาพสูง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทีม่ คี วามสันพันธ์อนั ดีกบั
กลุ่มบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน และท�ำธุรกรรมซื้อขายกันมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษได้ใน
ระดับราคาที่ค่อนข้างดี และมีความผันผวนของราคาค่อนข้างต�่ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ มีฝา่ ยขายในประเทศ และฝ่ายขายทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นต่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถรองรับและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง
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2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
ในปี 2561 เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่การวางแผนขยายก�ำลังการผลิต (อุปทาน) ต�่ำกว่าอุปสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องมาจากแนวโน้มการ
ผลิตของกระดาษทิชชู่ กระดาษพิมพ์เขียน และเยือ่ กระดาษ ส่งผลให้อตั ราส่วนอุปสงค์ตอ่ อุปทานได้ปรับลดลงเล็กน้อยอยูท่ ี่ 89.4% และคาด
การณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 93.9% ในปี 2565
ทางด้านต้นทุนการผลิตเยื่อกระดาษในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งประกอบด้วย ไม้, สารเคมี, และน�้ำมัน
โดยต้นทุนการผลิตส่วนเพิ่มของเยื่อใยยาวอยู่ที่ 670 เหรียญฯ ต่อตัน และเยื่อใยสั้นอยู่ที่ 520 เหรียญฯ ต่อตัน (CIF ประเทศจีน) ส�ำหรับ
ต้นทุนเยื่อกระดาษส่วนเพิ่มนี้ถูกใช้เป็นตัวก�ำหนดราคาขั้นต�่ำของราคาเยื่อในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำลง
อย่างไรก็ตามคาดว่าอุปสงค์และอุปทานจะเริม่ สมดุล โดยอุปทานจะเริม่ ดีขนึ้ เนือ่ งจากราคาเยือ่ เริม่ ปรับตัวลดลง โดยคาดการณ์วา่ ราคา
เยื่อใยยาวต�่ำสุดจะอยู่ที่ 690-700 เหรียญฯ ต่อตัน และเยื่อใยสั้นต�่ำสุดอยู่ที่ 610-620 เหรียญฯ ต่อตัน
ด้านอุปสงค์ (Demand Side)
ในปี 2561 ปริมาณความต้องการเยื่อกระดาษได้เพิ่มขึ้นเป็น 59.3 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% หรือคิดเป็น 1.1 ล้านตันเมื่อเทียบ
กับปี 2560 โดยความต้องการใช้เยื่อใยสั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% ส่วนเยื่อใยยาวลดลง 0.7%
จากภาพรวมของความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ภูมภิ าคทีม่ คี วามต้องการเพิม่ ขึน้ สูงสุด ได้แก่ ยุโรปตะวันออก (5.9%) ในขณะประเทศแถบ
หมู่เกาะทางแปซิฟิก (Oceania) มีความต้องการกระดาษลดลงมากที่สุด (-8.1%)
ปริมาณความต้องการเยือ่ กระดาษเริม่ ชะลอตัวในปี 2561 เนือ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และมีสนิ ค้าคงคลังทีค่ รบก�ำหนด (Maturing
inventory) จ�ำนวนมากในประเทศจีน แม้ว่าจะมีการเติบโตของปริมาณการจัดส่ง (shipment) ก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว มีปริมาณสินค้า
คงคลังจ�ำนวนมากทั้งที่ท่าเรือ และคลังสินค้าของลูกค้า แต่ความต้องการใช้ที่แท้จริงนั้นต�่ำกว่าปริมาณการจัดส่ง (Shipment) ที่เกิดขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 คาดการณ์ว่าปริมาณการจัดส่ง (shipment) ของเยื่อกระดาษยังคงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 1 ล้านตันต่อปี
โดยเติบโตจากอุตสหากรรมกระดาษทิชชู่ถึง 90% ของปริมาณความต้องการที่เติบโตขึ้น
ด้านอุปทาน (Supply Side)
ในปี 2561 ปริมาณการผลิตเยื่อเคมีทั่วโลกรวม 66.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.3% หรือคิดเป็น 2.2 ล้านตันจากปี 2560 โดยเยื่อใยยาวเพิ่ม
ขึ้น 2.3% หรือคิดเป็น 0.7 ล้านตัน ซึ่งมาจากการลงทุนของผู้ผลิตเยื่อจากประเทศแถบยุโรปเหนือ ในขณะที่เยื่อใยสั้นมีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
4.2% หรือคิดเป็น 1.5 ล้านตัน จากผู้ผลิตในประเทศบราซิลและอินโดนีเซีย
ขณะที่การเติบโตของอุปทานที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น ปัญหาจาก
เครือ่ งจักร, สภาพอากาศ, การกระท�ำเพือ่ ผลทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ซึง่ กระทบกับผูผ้ ลิตเยือ่ กระดาษเกือบทุกประเทศ
รวมถึงท�ำให้เกิดความล่าช้าในโครงการเพิ่มก�ำลังการผลิตอีกด้วย
2. ภาวะอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน
สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดในประเทศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศในปีที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลง โดยแยกเป็นกระดาษ
รีมใหญ่ที่ใช้ส�ำหรับงานพิมพ์ งานนิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ที่ลดลงค่อนข้างมาก จากการถูกทดแทนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในส่วนกระดาษรีมเล็กทีส่ ำ� หรับใช้ในส�ำนักงาน ยังคงเติบโตได้ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยจะเติบโตอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับอัตรา
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในส่วนของกระดาษน�ำเข้า พบว่ามีปริมาณน�ำเข้าสะสมลดลง จากการทีผ่ ผู้ ลิตในต่างประเทศ โดย
เฉพาะผูผ้ ลิตจากอินโดนีเซียมีการปรับราคากระดาษสูงขึน้ จากสถานการณ์ราคาเยือ่ ในตลาดโลก ท�ำให้ผนู้ ำ� เข้ามีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ คาดการณ์วา่
ปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนตลาดในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจากกระดาษรีมใหญ่อย่างต่อเนื่องต่อไป
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สถานการณ์กระดาษพิมพ์เขียน - ตลาดโลก
ประมาณการความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ในอัตราชะลอตัว หรือประมาณร้อยละ 1.00 โดยจะเพิ่มขึ้น ในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาที่ยังคงมีปริมาณการใช้กระดาษต่อประชากรต�่ำ เช่น แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวัน
ออก ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย เป็นต้น ทัง้ นี้ จากการทีป่ ระชากรในประเทศดังกล่าวในข้างต้นมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากและยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ ง มีชนชัน้ กลางเพิม่ มากขึน้ และมีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีป่ ระเทศกลุม่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทีม่ ปี ริมาณการใช้กระดาษต่อประชากร
ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่น จะมีความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่
ปริมาณความต้องการกระดาษรีมใหญ่ลดลง เนื่องจากถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. คู่แข่ง
คู่แข่งรายใหญ่ของบริษัทฯ ในตลาดโลกเป็นโรงงานผลิตกระดาษที่มีก�ำลังการผลิตขนาด 100,000 ตันต่อปี ขึ้นไป อาทิเช่น Asia Pulp
& Paper Group, April Group, Domtar Corporation เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในตลาดโลกมีการ
แข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงมีความได้เปรียบคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดโลกหลายราย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ความต้องการผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ง ในขณะที่คู่แข่งรายเล็กในประเทศ
จีนหลายแห่งต้องลดก�ำลังการผลิตลงจากการรณรงค์เรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ท�ำให้โรงงานขนาดเล็กที่มีก�ำลังการผลิตน้อย
กว่า 100,000 ตันต่อปี ต้องปิดกิจการลง นอกจากนี้ จากการที่สถานการณ์ของราคาเยื่อกระดาษในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�ำให้ราคา
ขายของกระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้คู่แข่งที่ไม่มีโรงเยื่อเป็นของตัวเองมีต้นทุนสูงขึ้นมากและท�ำให้ผลประกอบการปรับ
ตัวลดลง ในขณะที่บริษัทฯ และคู่แข่งรายใหญ่บางรายที่มีโรงเยื่อสามารถที่จะปรับสัดส่วนการขายเยื่อและกระดาษให้สอดคล้องกับสภาพ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้ง ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด และลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจาก
ทางบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งหลายรายอย่างชัดเจน

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ลักษณะการจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
โรงงานที่ใช้ในการผลิต
กลุม่ บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน รวมทัง้ สิน้ 6 โรง อันประกอบไปด้วย โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ
จ�ำนวน 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนจ�ำนวน 4 โรง โดยโรงงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งโรงงานเยื่อ
กระดาษ 2 โรง และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 โรง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มี
การปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอล้อมรอบ และมีอ่างเก็บน�้ำส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โรงงานกระดาษที่ 4 เป็นโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์
เขียนที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก HTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงงาน
ผลิตเยื่อกระดาษและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ปีที่เริ่ม
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
โรงงาน
ท�ำเลที่ตั้ง
ด�ำเนินการผลิต
(ตันต่อปี)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1
เขตอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม
2539
175,000
(“Pulp 1”)
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2
เขตอุตสาหกรรม 304 ต�ำบลท่าตูม
2540
252,000
(“Pulp 2”)
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รวม
427,000
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
ต�ำบลเขาหินซ้อน
2536
45,000
(รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
2538
240,000
(“Paper Mill 1”)
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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โรงงาน
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2
(“Paper Mill 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3
(“Paper Mill 3”)

ท�ำเลที่ตั้ง
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เขตอุตสาหกรรม304 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รวม

ปีที่เริ่ม
ด�ำเนินการผลิต

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(ตันต่อปี)

2539

240,000

2556

220,000
745,000

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
ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มบริษัทฯ (ตัน)
ปริมาณการผลิตจริง (ต่อปี)
ปี 2561
เยื่อใยสั้น
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 1(“Pulp 1”)
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 (“Pulp 2”)
รวมผลผลิตเยื่อ
กระดาษพิมพ์เขียน
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 1 (“Paper Mill 1”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 2 (“Paper Mill 2”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 3 (“Paper Mill 3”)
โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (รับโอนกรรมสิทธิ์จาก HTP)
โรงงานผลิตกระดาษ Alizey(*)
รวมผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่
กระดาษส�ำเร็จรูป
ผลผลิตกระดาษรีมเล็ก
ผลผลิตกระดาษรีมใหญ่
ผลผลิตกระดาษม้วนส�ำเร็จรูป
รวมผลผลิตกระดาษส�ำเร็จรูป

ปี 2560

ปี 2559

277,164
298,801
575,965

252,205
293,562
545,767

246,072
283,566
529,638

174,970
186,457
204,626
39,797
37,237
643,087

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

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

537,826
34,730
20,896
593,452

683,113
51,658
22,424
757,195

625,278
46,019
37,737
709,034

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ใน DA Alizay SAS ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่าน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.86 ของหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ เพือ่ ลดผลกระทบในเชิงลบต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
เนื่องจาก Alizay มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,687 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระค่าหุ้นทั้งจ�ำนวน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ พัฒนาและปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้การรับรองตามมาตรฐาน
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน TIS 18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007 อีกทั้ง ยังได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนิน
งานในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO (International Standard Organization: ISO)
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ไม้ยูคาลิปตัส เยื่อกระดาษ สารเคมี และ
น�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ไม้ยูคาลิปตัส
แหล่งที่มา
เป็นไม้ที่ให้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยเกือบสองทศวรรษ และใช้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื้อเยื่อ
จากแม่พันธุ์ที่ดี ท�ำให้ได้ต้นกล้าที่มีลักษณะเหมือนกันหมด และได้เยื่อกระดาษที่ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทมีโครงการน�ำกล้าไม้วิจัย
ดังกล่าวไปด�ำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นการน�ำพื้นที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดรายได้เพิ่มอีก
ทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีการเปิดรับซื้อไม้โดยตรงจากเกษตรกรทั่วไป ลานไม้ โรงผลิตชิ้นไม้สับทั่วไป และการจัดหาโดยบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
วัสดุทดแทน
วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพสูงคือ ไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเยื่อกระดาษทั่วโลกได้ยอมรับว่าเยื่อ
กระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส จะให้เยื่อกระดาษคุณภาพดี เหมาะกับการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนมากที่สุด แต่ทั้งนี้ วัสดุที่อาจทดแทนใน
อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ ได้แก่ ชิ้นไม้จากไม้ไผ่ ปอ ไม้สน ชานอ้อย ฟางข้าว และเศษกระดาษที่ใช้แล้ว โดยบริษัทต้องท�ำการ
ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคนิคการผลิตให้สามารถรองรับวัตถุดิบประเภทดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทมีความมั่นใจว่าแหล่งวัตถุดิบ คือ
ไม้ยูคาลิปตัสจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต
ความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ
จากที่บริษัทมีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกร โดยเริ่มด�ำเนินการส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมา และท�ำ
สัญญาระยะยาวว่าจ้างบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวและการจัดหาไม้ร วมทัง้ ได้จดั หาไม้จากบริษทั
ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก ท�ำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีไม้ยูคาลิปตัสเพียงพอต่อความต้องการในกระบวนการผลิต
2.) เยื่อกระดาษ
เยื่อใยสั้น
เยื่อใยสั้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษนั้น กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่จากการน�ำไม้ที่จัดหาได้เข้าสู่กระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษ และมีการจัดหาเยื่อใยสั้นบางส่วนจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศเป็นครั้งคราวไป โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ ได้ส�ำรอง
เยื่อใยสั้นไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในช่วงระยะเวลา 2-4 เดือน เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง หาก
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในช่วงระยะเวลาอันสั้นได้
เยื่อใยยาว
เยือ่ ใยยาวทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ใช้นนั้ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนือ่ งจากเยือ่ ประเภทนีจ้ ะผลิตได้จากไม้เนือ้ อ่อนทีเ่ ติบโตในภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็น
ที่ราบสูงและมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จึงสั่งซื้อเยื่อใยยาวจากประเทศสวีเดน ฟินเเลนด์ เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่
เป็นรายครั้งทุก 2-3 เดือน ทั้งนี้ เยื่อใยยาวถือเป็นสินค้า Commodity มีผู้ผลิตมากราย หาซื้อได้โดยง่าย
3.) สารเคมี
สารเคมีที่จะใช้ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ โซเดียมคลอเรต เมทธานอล และทัลคัม โดยบริษัทจะน�ำเข้าเองโดยตรงหรือสั่ง
ซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่าย และสารเคมีที่สั่งซื้อในประเทศ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดซัลฟูริก
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4.) น�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทฯ มีโรงกรองน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นของตนเองภายใต้การบริหารจัดการของ DANS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีก�ำลังการ
ผลิตอยู่ที่ 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 29.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีพื้นที่อ่างเก็บน�้ำประมาณ 800 ไร่ ส�ำหรับ
บริหารจัดการน�้ำดิบมากกว่า 36.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในกระบวนการผลิตได้นานประมาณ 8 เดือน

2.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบต่าง ๆ ดังนี้
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็น ISO9001:2015 ระยะเวลารับรอง 21 กุมภาพันธ์
2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564
- มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (TIS18001&OHSAS 18001) ในปี2553
ปัจจุบัน เป็น TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ระยะเวลารับรอง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2562
- มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ตั้งแต่ ปี2540 ปัจจุบันเป็น ISO14001:2015 ระยะเวลารับรอง 21
กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการและได้รับการรับรองแหล่งที่มาของไม้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ FSC (FSC CW) อีกทั้ง ยังได้ด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (FSC CoC) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
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 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ของ 304IP ตามที่ได้จัดท�ำสัญญาไว้แล้ว น�้ำดังกล่าวจะถูกใช้รดต้นไม้
กระดาษในแปลงปลูกต้นกระดาษบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท�ำให้ไม้เจริญเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
ติดตัง้ อุปกรณ์ขจัดกลิน่ เพือ่ ให้ปราศจากกลิน่ รบกวนทัง้ ภายในโรงงานและบริเวณใกล้เคียง โดยจะน�ำกลิน่ ส่งไปตามท่อเข้าสูเ่ ตาเผา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ก�ำจัดส�ำรองเพื่อไว้ใช้ในกรณีไฟดับฉุกเฉิน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเน้นหลักการจัดการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งการด�ำเนิน
การจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น เน้นการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ
บริษทั ฯ เน้นการน�ำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การจัดส่งเปลือกไม้ไปให้โรงไฟฟ้าน�ำไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง การน�ำกากตะกอน
จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียไปใช้ในการปรับปรุงดินในพื้นที่แปลงปลูกของบริษัทฯ การน�ำปูนขาวที่เหลือใช้ ไปให้ชาวนาเพื่อปรับสภาพ
ดินเปรี้ยว โดยร่วมกิจกรรมกับเกษตรอ�ำเภอ ทั้งนี้ การน�ำกากอุตสาหกรรมออกภายนอกโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

•

โรงงานด�ำเนินการตามมาตรฐาน และได้รับรางวัล ได้แก่
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
จากกระทรวงแรงงานฯ ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปี 2560
- รางวัลโครงการอุตสาหกรรมดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2539 และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 รับรองตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
- รางวัล Best Practice Award For ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 ในปี 2561

2.6 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –

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�ำให้กลุ่มบริษทั ฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดบิ นอกจาก
นี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มธุรกิจการส่งออกไม้สับจากต้นกระดาษ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศ ส่งผลให้กระบวนการจัดหาไม้สับนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
2) วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
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
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ในส่วนของเยื่อใยยาวนั้น กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องด้วยเยื่อใยยาวนั้นผลิตได้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นต้นไม้พวก
สน เติบโตได้ดีในที่สูงและมีอากาศหนาวเย็น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อเยื่อใยยาวจากตลาดเป็นรายครั้งทุก 2-3 เดือน ด้วยการให้ผู้ผลิตและ/
หรือผู้จัดจ�ำหน่ายเสนอราคาเข้ามาประมาณ 3 ราย ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่
ได้มีการเข้าท�ำสัญญากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใด เนื่องจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายเยื่อใยยาวในตลาดมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
จากการปฎิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบริหารและจัดการวัตถุดิบ เป็นผลให้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แต่
อย่างใด อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าแนวทางการจัดการดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต
3) วัตถุดิบอื่น
3.1) สารเคมี
นอกเหนือจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
เป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น คลอรีนไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคลอเรต แมกนีเซียมซัลเฟต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟูริก
เมทธานอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึง่ การจัดซือ้ สารเคมีเหล่านี้ กลุม่ บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายระยะยาวกับคูค่ า้ รายใด
เช่นเดียวกับการจัดหาเยื่อใยยาว เนื่องจากสารเคมีหลายชนิดที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้มีผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายอยู่ในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก ใน
ราคาทีใ่ กล้เคียงกัน และจัดหาได้งา่ ยจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ ในฐานะผูซ้ อื้ มีอำ� นาจต่อรองค่อนข้างสูง อย่างไร
ก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ได้ผลิตสารเคมีบางชนิดด้วยตนเอง ซึง่ สารเคมีดงั กล่าวมีผผู้ ลิตและ/หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจ�ำนวนน้อยราย และใช้ในกระบวนการ
ผลิตในปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสารเคมีชนิดอื่น เช่น คลอรีนไดออกไซด์ (CLO2) และแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดสังเคราะห์(PCC) ซึ่ง
ช่วยลดโอกาสทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดบิ ลงได้ นอกจากนี้ สารเคมีบางชนิดสามารถใช้สารอืน่ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ไปในตลาดทดแทนได้
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมองว่า ความเสี่ยงจากการขาดแคลนสารเคมีอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
3.2) น�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
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 ซึ่งบริษัทฯมีพื้นที่อ่างเก็บน�้ำประมาณ 800 ไร่สามารถบริการจัดหาน�้ำดิบได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี และได้ท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก
ทั้งนี้ การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำระยะยาวดังกล่าวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้ในระดับ
หนึง่ และตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ดิบและน�ำ้ เพือ่ การอุตสาหกรรม ดังนัน้ ความเป็นไป
ได้ที่กลุ่มบริษัทฯ จะขาดแคลนน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ

3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึง่ เป็นสินค้าทีแ่ ทบจะไม่มคี วาม
แตกต่างกัน และราคาของสินค้าดังกล่าวถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนโดยรวมของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ในปี2561 ราคาวัตถุดบิ เยือ่ กระดาษมีการปรับตัวขึน้ สูง โดยเหตุผลหลักจากสถานการณ์การ
ปิดตัวโรงงานทีก่ อ่ มลพิษในประเทศจีน ส่งผลให้ความต้องการเยือ่ ในตลาดค่อนข้างสูง เป็นผลให้ราคาวัตถุดบิ ดีดตัวขึน้ ในระดับก้าวกระโดด ผู้
ผลิตกระดาษหลายรายต่างผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ไปยังผู้บริโภค ท�ำให้เห็นว่าราคาสินค้าของบริษัทกลุ่มนี้สูงขึ้นในปี 2561
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง โดย
กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษขึ้นมา และด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้
มีการปลูกต้นกระดาษในพื้นที่ว่างเปล่าและบนพื้นที่ตามคันนา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเยื่อใยกระดาษ และน�ำเยื่อกระดาษที่ได้
ไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนต่อไป ทั้งนี้ ต้นกระดาษเป็นสายพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตเยื่อในปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายในการปลูก
อยู่ในระดับเดียวกันกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสทั่วไป จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วง
ที่ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีความผันผวน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการวิจัยพัฒนาเทคนิคที่ใช้วัตถุดิบอื่นที่ต้นทุนต�่ำกว่ามาทดแทนเยื่อใยสั้นได้
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อีกบางส่วน ท�ำให้ผลกระทบจากการน�ำเข้าเยื่อใยสั้นต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทใช้เยื่อใยสั้นที่ผลิตได้เองในการผลิตกระดาษ
กลุ่มสินค้าบริษัททั้งหมด โดยไม่มีการใช้สัดส่วนเยื่อน�ำเข้าในการผลิต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ ที่หาซื้อใน
ตลาดได้ยากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
จากมาตรการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักด้วยตนเองในข้างต้น ประกอบกับการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง และหาวัตถุดิบ
อื่นทดแทน ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมากนัก

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 มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ (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) และสื่อสารถึง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้าเป้าหมายโดยตรงกับตลาดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้
บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอันดับแรกทุกครั้งที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า มีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และเข้าใจ
ถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ กับสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ จากการด�ำเนินการทางการตลาดดังกล่าว ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพของ
ราคาจ�ำหน่ายสินค้าไว้ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ราคาขายผันผวนหรือปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ ก็คาดว่าจะสามารถรักษาความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรไม่ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบมากนัก เนื่องจากระดับราคาสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สูงกว่าราคาตลาดโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ท�ำให้มีส่วนต่างในการปรับลดราคาลงได้จากการส่งเสริมการขาย อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง จึงท�ำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาขายทีอ่ าจกระทบต่อภาพ
รวมของการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่าย
การผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนเป็นธุรกิจหนึง่ ทีช่ อ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเป็นอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายให้เข้ามาดูแลการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในสภาวะตลาด เข้า
มารับผิดชอบในการจัดหาผู้จัดจ�ำหน่าย พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และวางแผนท�ำการตลาดร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
เป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าตรงไปยังช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหน่ายมากกว่า 70 ราย ส�ำหรับตลาดในประเทศ และ
มากกว่า 1,000 ราย ส�ำหรับตลาดต่างประเทศใน 160 ประเทศ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ผูจ้ 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 ศูนย์ถ่ายเอกสาร Double A Copy Center ศูนย์ถ่ายเอกสารสมาชิก Double A Copy Member และ
ร้านขายกระดาษและเครื่องเขียน Double A Stationary Shop ร้านขายกระดาษและเครื่องเขียนสมาชิก Double A Stationery Member
รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและจดจ�ำ
ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยการสื่อสารและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผู้
จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าเหล่านี้
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จากการที่กลุ่มบริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนมากรายในแต่ละประเทศ และมีแนวทางในการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายลงได้ในระดับหนึ่ง และสามารถท�ำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้ง ผู้บริโภคกลุ่มอื่นในตลาดด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถควบคุมได้และไม่สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ

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 ได้เริ่มปรับเปลี่ยนมา
ใช้การน�ำเสนอและจ�ำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการจ�ำหน่ายเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์ปกติยังคง
อยู่ในระดับที่ต�่ำมาก และผู้ใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ยังอยู่ในวงจ�ำกัด กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และได้ปรับปรุง
กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการกับพฤติกรรมการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้สร้างกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการตอบสนองธุรกิจหรือภาคส่วนทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้กระดาษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เช่น ทนายความ
บัญชี การศึกษา และ หน่วยงานราชการระดับภูมภิ าค ซึง่ ไม่มคี วามอ่อนไหวต่อระดับราคามากนัก และขยายฐานธุรกิจไปในประเทศตลาดเกิด
ใหม่ ซึ่งยังมีอัตราการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันให้มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ
ในส�ำนักงานให้มากขึ้น ด้วยการน�ำเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ไปตั้งไว้ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เช่น หอพัก สถานศึกษา co-working
space เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ควบคู่กันกับ Double A Fast Print แอพลิเคชั่นในการสั่งพิมพ์อัตโนมัติที่กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาขึ้น เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถใช้งานถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไปด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานสามารถช�ำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น
ดังกล่าวได้โดยตรง
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวได้

3.1.6 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและจ�ำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อให้สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ และรักษาระดับของยอดขายให้มเี สถียรภาพ หากกระบวนการใดกระบวนการหนึง่ หยุดชะงักเนือ่ งจาก
กระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชาติ
และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและอยู่นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุใน
ระหว่างปฏิบัติงาน อัคคีภัย และการก่อการร้าย ย่อมส่งผลในเชิงพาณิชย์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขในกรณีดังกล่าว เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะได้รับจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวและผลกระทบต่อการด�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
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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 เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย 2 ประเภทหลัก อันประกอบไปด้วย ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดจากความสูญเสียและความเสียหาย โดย
จะคุ้มครองทรัพย์สินจะความเสียหายทุกประเภทที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

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 โดยผู้ตรวจสอบอิสระจาก
ภายนอกอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลในส่วนของระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
TIS 18001 และ OHSAS 18001 เพิ่มเติมอีกด้วย
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านชีวอนามัยและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้
ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ
คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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�ำระค่า
สินค้าบางส่วนหรือทัง้ จ�ำนวนให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ ย่อมส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดรับของกลุม่ บริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามทีป่ ระเมิน
ไว้ หรือเกิดค่าใช้จ่ายจากการมีหนี้สูญ
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ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากลูกหนีก้ ารค้าทีค่ า้ งช�ำระ โดยในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในต่าง
ประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือลูกค้าเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Of Credit: L/C) และ/หรือจ่ายเงิน
ล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า (Telegraphic Transfer in Advance) และในกรณีทสี่ ถาบันการเงินในประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็นสถาบันการเงินขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจอย่างกว้างขวาง กลุ่มบริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้าท�ำการติดต่อสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเพิ่มการ
ยืนยัน (Add Confirm) เล็ตเตอร์ออฟเครดิตนัน้ ซึง่ จะลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินต่างประเทศประสบปัญหาทางการ
เงิน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกันภัยหนี้เสีย (Credit Insurance) กับบริษัทประกันภัยชั้นน�ำของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่
ที่ระดับ A ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูง และมีความเสี่ยงต�่ำ และพร้อมที่จะจ่ายสินไหมทดแทนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของมูลค่า
หนีท้ ผี่ ดิ นัดช�ำระเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ รวมไปถึงการล้มละลายทางการเงินของคูค่ า้ การปฏิวตั ิ และปัญหาการเมืองภายในประเทศคูค่ า้
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
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,622
771
501
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1)
(1)
(1)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
1,621
770
500
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ

2,081
(43)
2,038

3,288
(45)
3,243

2,582
(27)
2,557

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

3,659

4,013

3,056

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยมีจ�ำนวนประเทศปลายทางปัจจุบันกว่า 160 ประเทศ แม้ว่านโยบายการส่ง
ออกของกลุม่ บริษทั ฯ จะก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในบางประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทฯจะส่งออกเป็นสกุลท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย
ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีรายได้หลักเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล ส่วนใหญ่เป็นรายได้ทมี่ าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี
และอื่น ๆ เช่น ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน มาเลเซียริงกิต ปอนด์และดอลล่าร์ออสเตรเลีย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีต้นทุนวัตถุดิบ
สารเคมี อะไหล่ และเครือ่ งจักรบางส่วนทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและยูโร รวมทัง้ ยังมีคา่ บริการค่าขนส่งในต่าง
ประเทศ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในแต่ละประเทศที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่าง ๆ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร วอนเกาหลี หยวน
ดอลล่าร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน ดองเวียตนาม เป็นต้น
แม้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ จะพยายามบริหารกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเดียวกัน เพือ่
เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)แต่ก็ยังมีบางช่วงเวลาที่จะต้องอาศัยมาตรการอื่นมาเสริม เช่น การเข้าท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จากการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มากนัก ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไร
ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และหนี้สิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย
หลักประกัน ครบก�ำหนด
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
694.39
MMR, MMR+0.75%
มี
ภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
49.08
MLR-0.5 ถึง MLR
มี
2565
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)
เงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับโครงการ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ
โรงกระดาษ 3 จากสถาบันการเงิน
1,361.67
มี
2564
12 เดือน+3.50%
(รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
4.70, 4.85, 4.90, 5.00,
หุ้นกู้ยืมระยะยาวสกุลบาท
13,586.82
5.05, 5.10, 5.25, 5.30, 5.50
ไม่มี
2562 – 2565
และ 5.55% ส�ำหรับ 3 ปี 4 ปี 5 ปี
และ 5 ปี 6 เดือน
รวม
15,691.96
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,056.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.10 กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท�ำให้ภาระดอกเบี้ย
จ่ายและต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานหรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยหากอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 บริษัทฯ จะมีภาระเพิ่มขึ้นจ�ำนวนประมาณ 20.56 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ที่ผ่านมา ท�ำให้สัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปรับลดลงซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทุนการด�ำเนินงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินให้
อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพได้

3.2.4 ความเสี่ยงจากการช�ำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ จัดหาสินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานบางส่วนมาจากการเข้าท�ำสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทัง้
ได้มกี ารจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินรวมทั้งสิ้น 49.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเป็นจ�ำนวน 33.15 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทรวมทั้งสิ้น
1,361.67 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี จ�ำนวน 455.97 ล้านบาท ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถช�ำระคืนเงินต้นได้ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญากู้ยืม
เงิน เพื่อไม่ให้การช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัย
ส�ำคัญ ทัง้ นี้ สัญญากูย้ มื เงินระหว่างกลุม่ บริษทั ฯ กับสถาบันการเงินแต่ละราย ได้กำ� หนดให้กลุม่ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ รวมทั้ง การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิเช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินระยะ
ยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) อัตราส่วน
สภาพคล่อง (Current Ratio) เป็นต้น ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงินได้ จะมีผลให้
เจ้าหนี้เงินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข ก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออาจด�ำเนินการยึดหลักประกันของกลุ่ม
บริษัทฯ 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) ตามข้อก�ำหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น ก�ำหนดให้หนี้สิน
ในสูตรการค�ำนวณไม่นับรวมถึง (ก) เจ้าหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (ง) หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (จ)
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ (ฉ) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เนื่องจากเจ้าหนี้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้หรือสินทรัพย์อันดับหลังจากเจ้าหนี้บุ
ริมสิทธิ์และเจ้าหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทฯล้มละลายหรือมีการช�ำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีอันดับสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
โดยจะมีสทิ ธิเป็นอันดับสุดท้าย ซึง่ บริษทั ฯ เห็นว่าสิทธิไล่เบีย้ ของหนีด้ อ้ ยสิทธิมลี กั ษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
จึงน�ำหนี้ด้อยสิทธิทั้ง 3 รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) แทนการนับเป็นหนี้สิน ซึ่งสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนของบริษัทฯ จะแตกต่างจากสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของหุ้นกู้ทั่วไปที่หนี้สินจะใช้หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้
ด้อยสิทธิ) และส่วนของทุนไม่รวมหนี้ด้อยสิทธิ ท�ำให้ D/E Ratio ที่ค�ำนวณตามสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีทกี่ จิ การยังด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติ หนีด้ อ้ ยสิทธิมสี ทิ ธิในการได้รบั ช�ำระหนีเ้ สมือนเทียบเท่ากับเจ้าหนีบ้ รุ มิ สิทธิแ์ ละเจ้าหนีท้ วั่ ไป
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 2561 บริษัทยังไม่มีภาระหนี้ด้อยสิทธิเกิดขึ้น

3.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ดังนัน้ การเข้าท�ำรายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามตามกลไกของตลาด ซึง่ จะส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั การเข้าท�ำรายการระหว่างกลุม่ บริษทั ฯ กับกลุม่ ทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็น
รายการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ อาทิเช่น การซือ้ ขายสินค้า การให้บริการ การกูย้ มื ระหว่างกัน เป็นต้น
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
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“DAHTH”) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 400,771,804 หุ้น
คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นถือหุ้นทั้งทางตรงและทั้งอ้อมผ่าน
DAHTH คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 98.88 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ การที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ท�ำให้
นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และระดับการอนุมัติในการเข้าท�ำรายการต่าง ๆ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจไว้อย่าง
ชัดเจน และบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการด�ำเนินการตามมติผู้ถือหุ้น
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และเป็นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่
ก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้ โดยมุง่ เน้นถึงความ
ส�ำเร็จและการเติบโตขององค์กรในระยะยาวเป็นส�ำคัญ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลักษณะส�ำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ชวี ภาพทีเ่ ป็นต้นกระดาษ เป็นหลัก ซึง่ มีไว้เพือ่ วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรหลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

กรรมสิทธิ์

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น

3,538
7,483
42,717
440
493
3,229

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ/เช่าซื้อ/เช่า
ทางการเงิน

งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

955
58,855
38,771
20,084

ส่วนที่ติด
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
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โดยสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือครอง
หลักประกัน
ลักษณะวงเงิน
วงเงิน
สินค้าคงเหลือจ�ำนวนไม่น้อย
วงเงินกู้ระยะสั้น(2)
2,990 ล้านบาท
บริษัทฯ
(1)
กว่า 1,500 ล้านบาท
เครื่องจักร ยานพาหนะและ
บริษัทฯ
สัญญาเช่าทางการเงิน
250 ล้านบาท
อุปกรณ์

ผู้ถือใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

เลขที่จดทะเบียน

ประเภทสินค้า/บริการ

อายุ

วันครบก�ำหนดอายุ

Quality จดทะเบียนทั้ง 32 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 39 รายการ
ฟิลิปปินส์

4-2006-010709

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

20 ตุลาคม 2561(1)

ตุรกี

2007/13553

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

30 มกราคม 2562

เมียนมา

4515/2017

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

3 ปี

24 เมษายน 2563

ปากีสถาน

188365

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

7 กรกฎาคม 2563

แคนาดา

1203063

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

15 ปี

10 มิถุนายน 2565

กลุ่ม EU

2952158
3393261

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

28 พฤศจิกายน 2565
7 ตุลาคม 2566

ซาอุดิอาระเบีย

142403764
(763/100)

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

9 ปี
8 เดือน

29 ธันวาคม 2565

กัมพูชา

18599/03
18600/03

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน โฆษณาและ
ธุรกิจ

10 ปี

9 มิถุนายน 2566
9 มิถุนายน 2566

ลาว

9847
9848

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน
โฆษณาและธุรกิจ

10 ปี

17 มิถุนายน 2566
17 มิถุนายน 2566

ปาปัวนิวกินี

A71566

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

16 กรกฎาคม 2566

กาตาร์

82957

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

16 กรกฎาคม 2566

คูเวต

141902

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

18 กรกฎาคม 2566

โครเอเชีย

Z20131243

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

1 สิงหาคม 2566

4.2 สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน

คาซัคสถาน

45962

10 ปี

1 สิงหาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

คีร์กีซสถาน

12743

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6 สิงหาคม 2566

รัสเซีย

549463

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6 สิงหาคม 2566

ทาจิกิสถาน

11889

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

7 สิงหาคม 2566

เติร์กเมนิสถาน

13337

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

14 สิงหาคม 2566

APM3

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน
อนาคต เนื้อที่ 138 ไร่ และ
เครื่องจักร โดยมีมูลค่าการ
จดจ�ำนอง 4,600 ล้านบาท

วงเงินกู้ระยะยาว
วงเงินกู้ระยะสั้น

800.00 ล้านบาท

(2)

2) สินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ชีวภาพ-ต้นกระดาษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
ยอดคงเหลือยกมา
1,841
บวก: เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม
12
ผลขาดทุนส�ำหรับงวดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษ
(427)
หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างงวด
(147)
รวม
1,279
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(1,222)
รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
57

1) ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
81
(73)
8

บริษัทฯ

3,200.00 ล้านบาท

หมายเหตุ:
(1) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีสินค้าคงเหลือไว้ตามที่ก�ำหนดจนกว่าธนาคารจะได้รับช�ำระหนี้จากบริษัทฯ และธนาคารได้ยกเลิกวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นประการอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจน�ำสินค้าคงเหลือหรือ
วัตถุดิบบางส่วนออกไปผลิต หรือแปรสภาพ หรือจ�ำหน่ายได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องน�ำทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าสินค้าคงเหลือหรือวัตถุดิบที่น�ำออกไปนั้น มาเป็นประกันหนี้แทนจนครบ หรือน�ำเงินตามจ�ำนวนที่ธนาคารก�ำหนดมา
ช�ำระให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารก�ำหนด
(2) วงเงินกู้ระยะสั้น หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือค�้ำประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีส
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือ วงเงินหมุนเวียนอื่น ๆ
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2) เครื่องหมายการค้า

กรรมสิทธิ์
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์

เจ้าของ

67

ผู้ถือใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

เลขที่จดทะเบียน

ประเภทสินค้า/บริการ

อายุ

วันครบก�ำหนดอายุ

บริษัทฯ

ฝรั่งเศส

13/4027883

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

55917

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

บุรุนดี

8114/BI

สโลวีเนีย

201371202

ไลบีเรีย

เครื่องหมายการค้า

เลขที่จดทะเบียน

ประเภทสินค้า/บริการ

อายุ

วันครบก�ำหนดอายุ

23 สิงหาคม 2566

กลุ่มประเทศ
OAPI(2)

76098

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

5 กรกฎาคม 2566

10 ปี

17 กันยายน 2566

เบลารุส

54642

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

2 สิงหาคม 2566

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

23 กันยายน 2566

รัสเซีย

526123

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6 สิงหาคม 2566

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

11 ตุลาคม 2566

อัลบาเนีย

15481

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

15 สิงหาคม 2566

LB/M/2013/00196 กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

14 ตุลาคม 2566

สหรัฐอเมริกา

4642001

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

18 พฤศจิกายน 2567

อิหร่าน

109528
149751

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

16 ตุลาคม 2566
20 พฤษภาคม 2570

มอลต้า

52901

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

22 ตุลาคม 2566

ไต้หวัน

1071667
1246924
1285459

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

30 พฤศจิกายน 2566
15 มกราคม 2570
31 ตุลาคม 2570

สิงคโปร์

T0400020D

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

5 มกราคม 2567

เกาหลีใต้

40-0572244

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

20 มกราคม 2567

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6019772
6021416

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

ค216253

กระดาษถ่ายเอกสาร/
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง/
กระดาษอัดส�ำเนา/
กระดาษใช้ส�ำหรับเครื่อง
โทรสาร

10 ปี

อินเดีย
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
ไทย

127221
4775107

15 มีนาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
1 พฤศจิกายน 2569
22 พฤศจิกายน 2569
22 กรกฎาคม 2567

HI PLUS จดทะเบียนทั้งหมด 8 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ 9 รายการ
บริษัทฯ
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SMART COPY จดทะเบียนทั้งหมด 12 ประเทศ 2 กลุ่มประเทศ 14 รายการ
บริษัทฯ

ไนจีเรีย

RTM 2695306127611968

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

7 ปี

26 มิถุนายน 2563

ฮ่องกง

302595943

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

2 พฤษภาคม 2566

สิงคโปร์

T1307196H

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

3 พฤษภาคม 2566

กลุ่มประเทศ EU(3)

11801371

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน
โฆษณาและธุรกิจ

10 ปี

8 พฤษภาคม 2566

ไต้หวัน

1581152

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มประเทศ
OPAI(2)

76097

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

5 มิถุนายน 2566

ปากีสถาน

342572

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

27 มิถุนายน 2566

อียิปต์

291018

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

7 กรกฎาถม 2566

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

194541

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

7 กรกฎาถม 2566

โอมาน

81961

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

15 กรกฎาคม 2566

ไต้หวัน

1533970

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

31 สิงหาคม 2565

รัสเซีย

525263

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6 สิงหาคม 2566

นิวซีแลนด์

976543

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

1 พฤษภาคม 2566

เดนมาร์ค

VR201302035

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

6 กันยายน 2566

ฮ่องกง

302600522

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

7 พฤษภาคม 2566

จอร์เจีย

M25226

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

19 กันยายน 2567

ออสเตรเลีย

1558045

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

20 พฤษภาคม 2566

เกาหลีใต้

40-1075410

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

12 ธันวาคม 2567

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
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เครื่องหมายการค้า

เลขที่จดทะเบียน

ประเภทสินค้า/บริการ

อายุ

วันครบก�ำหนดอายุ

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

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเยื่อและกระดาษ ซึ่งรวมถึงธุรกิจผลิต
สารเคมีต่าง ๆ ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำที่เป็นแหล่ง
พลังงานส�ำคัญในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและให้บริการอื่น ๆ ที่ขยายผลจากการใช้จุดแข็ง
จากตราสินค้าที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั้ง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต อีกทั้ง หากมีธุรกิจอื่นใดที่น่า
สนใจ และมีผลตอบแทนคุ้มค่า บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการเข้าไปลงทุน
ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการแต่ง
ตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมในการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งมีการก�ำหนดนโยบายใน
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญให้แก่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ควบคุมการด�ำเนินงานขององค์กรทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปถือหุน้ อยู่ ให้เป็นไปในทิศทางที่
บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายไว้ และสามารถสร้างผลก�ำ*ไรให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ง สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันตามความ
เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

สิงคโปร์

T1003085C

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

15 มีนาคม 2563
15 สิงหาคม 2563

ฮ่องกง

301566090
301717065

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

18 มีนาคม 2563
16 กันยายน 2563

ออสเตรเลีย

1351677
1384372
1463937
1093896

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

9 มีนาคม 2563
20 กันยายน 2563
7 ธันวาคม 2564
9 มกราคม 2569

มาเลเซีย

2010004991
2010018296

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

24 มีนาคม 2563
30 กันยายน 2563

กลุ่มประเทศ EU

9380701
10468511

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

16 กันยายน 2563
5 ธันวาคม 2564

ไต้หวัน

1466185
1476624

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

31 กรกฎาคม 2564
30 กันายน 2564

เกาหลีใต้

40-0891897
40-0913067

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

24 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2565

นิวซีแลนด์

7/8/4263

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

5 ธันวาคม 2564

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
และการเกษตร

10 ปี

20 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

จีน

8943745

แคนาดา

TMA791,029
TMA791,030

กระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

10 ปี

16 กรกฎาคม 2569

ไทย

ค333086
ค340406

กระดาษถ่ายเอกสารและ
ต้นกล้าไม้

10 ปี

31 มีนาคม 2563
26 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ :
(1) ภายหลังจากครบก�ำหนดอายุเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ได้จ�ำหน่ายสินค้าตรา Quality ในประเทศฟิลิปปินส์อีกต่อไป
(2) กลุ่มประเทศ OAPI หรือกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (The African Intellectual Property
Organization) ให้ความคุม้ ครอง 16 ประเทศ อันประกอบไปด้วย เบนิน บูรก์ นิ าฟาโซ แคเมอรูน แอฟริกากลาง ชาด คอโมโรสคองโก
อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินี กินี-บิสเซา โกตดิวัวร์ มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซเนกัล และโตโก
(3) กลุม่ ประเทศ EU หรือรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ อันประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยียม
โครเอเชีย ไซปรัส เซ็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัยเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์
มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีของคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมี
ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยมิได้มีคดีความที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ รวมทั้งไม่ได้
มีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

6.1 บริษัทฯ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107537000602
ทุนจดทะเบียน
: 5,029.86 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 4,053.69 ล้านบาท
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
ของบริษัท
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
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6.2 บริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APM3”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 1/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255549000731
ทุนจดทะเบียน
: 3,500.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 3,500.00 ล้านบาท
2) Quality Paper Mill Limited (“QPM”)
ชื่อบริษัท
: Quality Paper Mill Limited
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Mahatab Center (4th Floor, Suite #2), New: 177, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani,
Old 31 Bijoynagar, Dhaka-1000, Bangladesh
เลขทะเบียนบริษัท
: C 89465/11
ทุนจดทะเบียน
: 1,750.00 ล้านตากา
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 157.90 ล้านตากา
3) APC Middle East FZE (“APC ME”)
ชื่อบริษัท
: APC Middle East FZE
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจโรงงานตัดแปรรูปกระดาษ (Paper Converting)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Office no. LB 15229, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates Warehouse address :
Plot no. S60520, JAFZA South, Dubai, United Arab Emirates
เลขทะเบียนบริษัท
: 160228
ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1.00 ล้านเหรียญอาหรับเอมิเรตส์
4) Alizay Paper Converting Egypt LLC. (“APC EG”)
ชื่อบริษัท
: Alizay Paper Converting Egypt LLC.
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจโรงงานตัดแปรรูปกระดาษ (Paper Converting)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 5 Port Said sq, apartment no 6. Maadi, Cairo
เลขทะเบียนบริษัท
: 85903
ทุนจดทะเบียน
: 240,000 ปอนด์อียิปต์
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 240,000 ปอนด์อียิปต์
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กลุ่มธุรกิจเยื่อและสารเคมี
1) บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด (“HTSM”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 203 หมู่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105537071664
ทุนจดทะเบียน
: 40.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 40.00 ล้านบาท
2) บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด (“APulpM3”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556000156
ทุนจดทะเบียน
: 1,615.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 403.75 ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (“DA NS”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไทย เพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จ�ำกัด”)
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการขายน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105538077445
ทุนจดทะเบียน
: 501.62 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 501.62 ล้านบาท
2) บริษัท คันนา จ�ำกัด (“KN”)
ชื่อบริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
:

บริษัท คันนา จ�ำกัด
สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน
207 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0255551000468
1,920.00 ล้านบาท
1,920.00 ล้านบาท
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3) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“AAH”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 187/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 42 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105538054097
ทุนจดทะเบียน
: 2,600.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 2,600.00 ล้านบาท
4) Eastsun International Trading Limited (“Eastsun”)
ชื่อบริษัท
: Eastsun International Trading Limited
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 860878
ทุนจดทะเบียน
: 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 67.15 ล้านเหรียญฮ่องกง
5) Metro Profit International Limited (“Metro”)
ชื่อบริษัท
: Metro Profit International Limited
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 1753807
ทุนจดทะเบียน
: 350.00 ล้านเหรียญฮ่องกง
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 350.00 ล้านเหรียญฮ่องกง
6) DA International Capital Holding (Singapore) Pte. Ltd (“DASG”)
ชื่อบริษัท
: DA International Capital Holding Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ
: เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการลงทุน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 4 Leng Kee Road, #03-12 SIS Building, Singapore (159088)
เลขทะเบียนบริษัท
: 201406043Z
ทุนจดทะเบียน
: 4.54 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 4.54 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
7) A-Maritime Holding Company Limited (“A-Maritime”)
ชื่อบริษัท
: A-Maritime Holding Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: Investment Holding
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2144139
ทุนจดทะเบียน
: 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 32.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
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8) NPS Mosa Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
: NPS Mosa Shipping Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2151366
ทุนจดทะเบียน
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
9) Alizay 1 Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
: Alizay 1 Shipping Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2151395
ทุนจดทะเบียน
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10) Tofte 1 Shipping Company Limited
ชื่อบริษัท
: Tofte 1 Shipping Company Limited
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 9/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2151387
ทุนจดทะเบียน
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
11) NPS Mosa Shipping S.A
ชื่อบริษัท
: NPS Mosa Shipping S.A.
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global
Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of Panama
เลขทะเบียนบริษัท
: N/A
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
12) Alizay 1 Shipping S.A
ชื่อบริษัท
: Alizay 1Shipping S.A.
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 71Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global
Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of Panama
เลขทะเบียนบริษัท
: N/A
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
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13) Tofte 1 Shipping S.A
ชื่อบริษัท
: Tofte 1 Shipping S.A.
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 71 Street, San Francisco, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global
Business Center, M2 Floor, Office No. 2, Republic of Panama
เลขทะเบียนบริษัท
: N/A
ทุนจดทะเบียน
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

6.3 บริษัทร่วม
1) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“NPS”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107553000123
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: โฮมเพจ
: www.doubleapower.com
ทุนจดทะเบียน
: 10,000.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 9,354.04 ล้านบาท
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญ 935,403,920 หุ้น
ของบริษัท
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
2) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด (“NPP2”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 57/5-9 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เลขทะเบียนบริษัท
: 0245554001309
โทรศัพท์
: (66)38-532833
โทรสาร
: (66)38-532829
ทุนจดทะเบียน
: 370.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 370.00 ล้านบาท
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3) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด (“NPP3”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เลขทะเบียนบริษัท
: 0245554001317
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1,640.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1,640.00 ล้านบาท
4) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด (“NPP5”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255551000786
โทรศัพท์
: (66)37-208800 ต่อ 3211
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1,840.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1,840.00 ล้านบาท
5) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด (“NPP5A”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 218 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255551000794
โทรศัพท์
: (66)37-208800 ต่อ 3211
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1,778.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1,778.00 ล้านบาท
6) บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (“FG”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส พีพี 9 จ�ำกัด”)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 155 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255555000969
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 2,427.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 2,303.50 ล้านบาท
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7) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด (“NPP11”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255551000620
โทรศัพท์
: (66)37-208800 ต่อ 3211
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 950.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 950.00 ล้านบาท

11) บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด (“CHP1”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีเอชพี 1 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255555000471
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 2,492.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 720.50 ล้านบาท

8) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด (“NPP12”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556000270
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1,515.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 378.75 ล้านบาท

12) บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด (“CHP3”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีเอชพี 3 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556001519
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 250.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 250.00 ล้านบาท

9) บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด (“IPP IP2”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ภายใต้ โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 94/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เลขทะเบียนบริษัท
: 0245555000985
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1,380.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1,310.44 ล้านบาท

13) บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด (“CHP5”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีเอชพี 5 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556001527
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 350.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 346.00 ล้านบาท

10) บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด (“IPP IP7”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไอพีพี ไอพี 7 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255557000214
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 660.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 596.74 ล้านบาท

14) บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด (“CHP7”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซีเอชพี 7 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255557000222
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 1.00 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

79

80

15) บริษัท อี 85 จ�ำกัด (“E85”) (เดิมชื่อ “บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จ�ำกัด”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท อี 85 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 78 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255550000081
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 3,853.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 3,853.00 ล้านบาท

19) บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด (“NPS OS”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0245552001221
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 310.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 310.00 ล้านบาท

16) บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด (“SNB”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันร�ำดิบและกากร�ำสกัด
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 107/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105531003578
โทรศัพท์
: (66)38-538801
โทรสาร
: (66)38-539754
ทุนจดทะเบียน
: 30.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 30.00 ล้านบาท

20) บริษัท เอ็นพีเอส ออรานาจ�ำกัด (“NPS OR”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอ็นพีเอส ออรานา จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย พีพี 10 จ�ำกัด”)
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255551000301
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 101.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 101.00 ล้านบาท

17) บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด (“AL”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท แอชลีชชิ่ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: แยกสารเคมีออกจากขี้เถ้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 217 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255555000543
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 155.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 155.00 ล้านบาท

21) บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด (“NPS Cape”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอ็นพีเอสเคป จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556000601
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 4.90 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 4.90 ล้านบาท

18) บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (“NPS Solar Rooftop”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ รูฟท็อป จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็นพีเอส โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด”)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 206 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255556001098
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 150.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 37.50 ล้านบาท

22) บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“OSH”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท โอเชี่ยนสตาร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2169333
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 32.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

81

23) บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด (“OC”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท โอเชี่ยน เคป จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Unit 205, 2/F., Office Tower 2, The Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท
: 2172548
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 5,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
24) บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด (“ITS5”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 5 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: บริการทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 187/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เลขทะเบียนบริษัท
: 0245544000792
โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 68.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 68.00 ล้านบาท
25) NPS Cape Shipping S.A. (“Cape Shipping”)
ชื่อบริษัท
: NPS Cape Shipping S.A.
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global Business Center,
M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama
เลขทะเบียนบริษัท
: โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

82

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

26) Alizay 2 Shipping S.A. (“Alizay 2”)
ชื่อบริษัท
: Alizay 2 Shipping S.A.
ประเภทธุรกิจ
: ขนส่งและขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 71Street, San Juan Bosco, Ramada Plaza Building, Ramada Global Business Center,
M2, Office No.2, San Francisco, Republic of Panama
เลขทะเบียนบริษัท
: โทรศัพท์
: (66)38-540330
โทรสาร
: (66)38-540331
ทุนจดทะเบียน
: 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 10,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
27) บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด (“NS304”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำดิบและน�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 274 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255548000037
โทรศัพท์
: (66)37-208800 ต่อ 3838
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 462.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 462.00 ล้านบาท
28) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (“DARC”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต้นกระดาษและต้นพลังงานรวมไปถึงเยื่อกระดาษและกระดาษ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 122 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เลขทะเบียนบริษัท
: 0255550000235
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 30.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 30.00 ล้านบาท
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29) PT. Utami Jaya Mulia (“PT Utami”)
ชื่อบริษัท
: PT. Utami Jaya Mulia
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการเหมืองถ่านหิน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: Jl. Pendreh, KomplekPerhubungan Gang Bandara No. 184, RT. 33-A, Kel. Melayu,
MuaraTeweh Barito Utara 73811
เลขทะเบียนบริษัท
: 2090.2011
โทรศัพท์
: (62)511-4773096
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 34,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย
30) บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด (“SNST”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายแป้งมันส�ำปะหลังและก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 99/2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105538091278 (เดิมเลขที่ 1859/2538)
โทรศัพท์
: (66)20-101999
โทรสาร
: ทุนจดทะเบียน
: 270.00 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
: 270.00 ล้านบาท

6.4 บุคคลอ้างอิง
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
โฮมเพจ
:

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(66) 2-264-9090
(66) 2-264-0790
www.ey.com

2) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
2.1 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2.3 ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย)
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3) นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: (66) 2-296-3582
โทรสาร
: (66) 2-683-1298
Website
: www.krungsri.com
นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA192A) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA202A)
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA212A)
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA208A) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA218A)
• หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA226A)
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ได้ก่อนครบก�ำหนด (DA228A)
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA208B) และ ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA22NA)
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด (DA20NA) และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบ
ก�ำหนด (DA22NB)
3.2 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :1 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:1 (66) 2-255-2222
โทรสาร
:1 (66) 2-255-9391-3
Website
:1 www.ktb.co.th
นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
• หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถ
ไถ่ถอนได้กอ่ นครบก�ำหนด (DA202B) และชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทีผ่ อู้ อกหุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนได้กอ่ นครบก�ำหนด
(DA203A)
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของ
บริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด(1)
2. Averline Investments Limited (2)
3. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
4. นางจินตนา ทรงเมตตา
5. บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด(3)
6. นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
7. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated(4)
8. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
9. นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์
10. นางสาวสังวร ดียิ่ง
อื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)
400,771,804
3,500,000
574,000
190,000
50,000
49,790
22,000
20,095
10,000
8,150
173,220
405,369,559

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
98.87
0.86
0.14
0.05
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ คือ นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ
โดยบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ไว้ดังนี้
1. หากนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ได้รบั ข้อเสนอให้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษ นายโยธินจะเสนอเรือ่ ง
ดังกล่าวให้บริษทั ฯ พิจารณา และให้สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน(Right of First Refusal) หากบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิจารณา
ไม่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษนัน้ นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ จึงจะสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจนัน้ ๆ ได้
2. หากนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
ของบริษัทใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการใด ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีลักษณะ
ธุรกิจที่อาจเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ จะเสนอเรื่องดัง
กล่าวให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หากบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้น นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ จึงจะสามารถเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้วของบริษัทใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในกิจการนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว

หมายเหตุ :
(1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งมี Double A Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว และมีผู้บริหาร 2 รายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนายวัชเรนทร์
นิสากรเสน และนางสาววิไลวรรณ กาญจน์กมล เป็นกรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ทั้งนี้ Double A
Holdings Limited มีนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100
(2) Averline Investments Limited เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ British Virgin Islands เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2554 ซึ่งไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นใน Averline Investments Limited
(3). บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าทรัพย์สินซึ่งมี บริษัท สุฤดี จ�ำกัด และบริษัท ร่วมสัมพันธ์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ
69.00 และ 25.00 ตามล�ำดับ และไม่ปรากฏว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชนภรณ์ จ�ำกัด บริษัท สุฤดี จ�ำกัด และบริษัท ร่วมสัมพันธ์ จ�ำกัด
(4) Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ปรากฎว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นอยู่ใน Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวน 13,615.40 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
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หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,350.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 650.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
19 พฤศจิกายน 2558
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.90 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี ส�ำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 200.00 ล้านบาท
1,000.00 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 11 มีนาคม 2559
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.05 ต่อปี
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
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ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�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
หุ้นกู้ของ บริษัท 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

มูลค่าที่เสนอขาย

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
1,341.80 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ

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
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ชื่อตราสาร
มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
754.20 ล้านบาท
1,000.00 บาท

วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
17 กุมภาพันธ์ 2560
17 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
BBB- ซึ่งมีแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

ชื่อตราสาร

หุ้นกู้ของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 และ ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�ำหนด
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 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 สิงหาคม 2563
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
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

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
ชื่อตราสาร

มูลค่าที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
วิธีเสนอขาย
วันที่เสนอขาย
วันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
อันดับความน่าเชื่อถือ
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หุ้นกู้ของ บริษัท 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�ำหนดครบก�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
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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 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายกิตติ
2. ดร.สมชัย

ด�ำเนินชาญวนิชย์
ฤชุพันธุ์

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

สาครรัตนกุล
ฐานะจาโร
รามางกูร
จารุตระกูลชัย
ศุภนันตฤกษ์
จินตนเสรี
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุสมบัติ(1)

นายศิริชัย
พลเอกเชษฐา
ดร.วีรพงษ์
นายประชา
นางพิศมัย
นายเสรี
นายโยธิน
นายชาญวิทย์

ต�ำแหน่ง
ประธานผู้ก่อตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561
7/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
6/7
7/7
7/7
3/7

หมายเหตุ :
(1) นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
(2) นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายกิตติ ด�ำเนินชาญวนิชย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
หรือ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายประชา จารุตระกูลชัย นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ หรือนายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์ กรรมการสองในสี่ท่านนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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8.2 ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อคณะผู้บริหาร
นายโยธิน
ด�ำเนินชาญวนิชย์
นายชาญวิทย์
จารุสมบัติ
นายฐีระวิตต์
ลี้ถาวร
นายสุรศักดิ์
บุญนิธิพัฒน์
นายวัชเรนทร์
นิสากรเสน
นางสาววิไลวรรณ
กาญจน์กมล

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจในประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน (รักษาการ)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานขายและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีดังนี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข และหรือ การ
แต่งตั้งคณะท�ำงานต่าง ๆ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัททุกต�ำแหน่ง
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ำกิจกรรม กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ท�ำการประจ�ำหรือไม่
4) จัดท�ำงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนปีงบประมาณ
5) จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท
6) ขายทรัพย์สิน (นอกจากสินค้า) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
7) บริจาคเงิน หรือ สิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์ การกุศล และการกีฬา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท
8) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
9) มอบอ�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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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำนักเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจในประเทศ
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

สายงานจัดหาไม้

สายงานโรงเยื่อ

ผู้อ�ำนวยการใหญ่กลุ่มโรงงาน
นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์
(รักษาการ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจต่างประเทศ
นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร

ป สายงานบ�ำรุงรักษา
สายงานโรงกระดาษ สายงานการแปรรู
กระดาษรีมเล็ก
เครื่องจักร
และรีมใหญ่

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานขายและการตลาด

นายวัชเรนทร์ นิสากรเสน

ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อ�ำนวยการฝ่
(รักษาการ)
นางสาววิไลวรรณ
นายภารวีย์
กาญจน์กมล
ศรีวิริยาภรณ์

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
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
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งชุดอืน่ ๆ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความรับผิด
ชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2561
ค่าตอบแทน

จ�ำนวนคน
10

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
38,786,424

2.1 คณะกรรมการบริษัท

10

1,260,000

2.2 คณะกรรมการบริหาร

5

2,240,000

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

3

520,000

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

360,000

1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุม

รวม

43,166,424

หมายเหตุ : นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ท�ำให้คงเหลือกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 9 ท่าน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ผูบ้ ริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบประกันสังคม ซึง่ จะสอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 27.62 ล้านบาท และ 35.38 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าต่างจังหวัด
อื่น ๆ
รวม

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
– ไม่มี –
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
ปี 2561
ปี 2560
29,828,951.67
22,840,116.67
2,597,957.20
2,549,283.04
62,250.00
36,000.00
546,000.00
432,000.00
2,346,903.82
1,762,019.76
35,382,062.69
27,619,419.47

8.5 บุคลากร
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานประจ�ำรวมทั้งสิ้น 2,414 คน โดยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
982.68 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็นต้น
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

ปี 2561
สายงานส�ำนักบริหาร
สายงานการตลาด - การขาย
สายงานการผลิต
สายงานสนับสนุนการผลิต , ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานบัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บริษัท
52
149
1,265
554
143
2,163
874.41

บริษัทย่อย
5
0
223
17
6
251
108.27

รวม
57
149
1,488
571
149
2,414
982.68

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประจ�ำปี 2561 ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 3.35 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ
2,143
2,074
2,163

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทย่อย
502
404
251

รวม
2,645
2,478
2,414

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเชื่อว่าพนักงานเป็นส่วนส�ำคัญใน
ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีกับบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็น ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งเติบโตในสายอาชีพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Smart Phone, CCTV, ภาพ
มุมสูงจาก Drone เข้ามาปรับใช้กับการท�ำงานในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานและรายงานผลที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ สามารถ
แก้ไขปัญหา หรือข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่งงาน และการจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับการผลิต โดยศึกษาโครงสร้าง
องค์กรระดับสากลอื่น ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบและน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการแนวคิดต่าง ๆ และได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1) การฝึกหัดพนักงานใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนในต�ำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการ
นี้ให้มีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นพนักงานรุ่นพี่ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและสอนงาน รวมถึงให้การแนะน�ำช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน
เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น โดยพี่เลี้ยง 1 คนจะมีพนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานไม่เกิน
3 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสื่อการเรียนบรรยายลักษณะงาน และผังการประสานงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงผังการบังคับบัญชาและ
แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ ในช่วงทดลองงาน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลอบรมด้วยวิธีสอบวัดความรู้ และวัดผลการปฏิบัติงานเป็น
รายเดือน โดยมีคณะท�ำงานติดตามและวัดผลการพัฒนาร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการพิจารณาความสามารถในการท�ำงาน ซึ่งผลการประเมิน
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านทดลองงานของพนักงานเริ่มงานใหม่
2) การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเข้าสู่หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะตามสายงาน
ในโครงการแผนพัฒนาสายอาชีพ โดยเริ่มหลักสูตรของการท�ำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการท�ำงาน ด้วย
การจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้พนักงานแต่ละคนมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมงต่อปี หรือ
หากมีการโยกย้ายสับเปลีย่ นหน้าที่ ก็จะมีการปรับแผนพัฒนาสายอาชีพควบคูไ่ ปด้วย อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนต่อปีนนั้ อาจจะยังไม่เพียง
พอต่อการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานให้ประสบความส�ำเร็จได้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สื่อต่าง ๆ เช่น Electronics learning
ในศูนย์การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่นอกเหนือเวลาท�ำงานและเวลาการเรียนการสอนปกติ โดยบริษัทฯ ได้น�ำ
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสายอาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งความก้าวหน้าและผลตอบแทนของพนักงานอีกด้วย

9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเชือ่ ว่าการน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบตั ิ
ในองค์กรจะประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยการบริหารงานอย่างโปร่งใส และจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างและปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตส�ำนึกในจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผนวกกับการด�ำรง
รักษาคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�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
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้เป็น “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และจัดท�ำ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน” ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป และ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามเจตนารมณ์ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 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
หมายเหตุ : นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร 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
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ในปี 2561 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 7 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายกิตติ
ดร. สมชัย
นายศิริชัย
พลเอกเชษฐา
ดร.วีรพงษ์
นายประชา
นางพิศมัย
นายเสรี
นายโยธิน
นายชาญวิทย์(1)

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

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561
7/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
6/7
7/7
7/7
3/7

หมายเหตุ : นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
(2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายกิตติ
ด�ำเนินชาญวนิชย์
กรรมการบริหาร
3) นายประชา จารุตระกูลชัย
กรรมการบริหาร
4) นายโยธิน
ด�ำเนินชาญวนิชย์
กรรมการบริหาร
5) นายเสรี
จินตนเสรี
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : นางสาวโชติกา ทวีวิทยากร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1) วางโครงสร้างองค์กร และก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ (ORGANIZATION CHART) ของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อด�ำเนินการ
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
2) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯทุกต�ำแหน่ง ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เมื่อ
ด�ำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
3) ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ�ำเหน็จรางวัล แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลที่ท�ำกิจกรรมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ท�ำการประจ�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
ไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)

ดร.วีรพงษ์
นายกิตติ
นายประชา
นายโยธิน
นายเสรี

รามางกูร
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุตระกูลชัย
ด�ำเนินชาญวนิชย์
จินตนเสรี

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561
23/23
23/23
23/23
23/23
20/23

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด มีจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย
1) ดร. สมชัย
ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
ขอบเขตอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3) สอบทาน ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) ดร. สมชัย
2) นายศิริชัย
3) พลเอกเชษฐา

ฤชุพันธุ์
สาครรัตนกุล
ฐานะจาโร

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561
9/9
9/9
8/9
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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 2561 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 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1) นายโยธิน
2) นายประชา
3) นายวัชรา

ด�ำเนินชาญวนิชย์
จารุตระกูลชัย
ตันตริยานนท์

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดปี 2561
6/6
6/6
6/6

9.2.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2544-2561
2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ปี 2554-2556
3) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ปี 2554-2557
4) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2561
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 กรรมการอิสระ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการอิสระจะ ท�ำโดยคณะกรรมการซึ่งจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงาน
จากนั้นจึงน�ำเสนอรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ 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 หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม 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
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาขัน้ ตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
ทั้งกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�ำงานเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญด้วย จากนั้นจึงจะน�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิในการออกเสียง โดยสรุปดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวตามจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้อง
เลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่
ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือก
ตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งถือเป็นการออก
ตามวาระ ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้น
ออกจากต�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
การถอดถอนและการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการถอดถอนหรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนรายย่อยมีสทิ ธิ
ในการออกเสียงตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 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 หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
(3) การลงมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้กรรมการพ้นออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
- ไม่มี การสรรหาผู้บริหาร
ในการสรรหาผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานในสาย
ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

9.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9.4.1 กลไกในการก�ำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามที่บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 เรื่องการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวม
ถึงก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการด�ำเนินงาน

9.4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder’s Agreement)
- ไม่มี –

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและวิธปี อ้ งกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร โดย
บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่กรรมการและผู้บริหารในการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบทก�ำหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามหมวด 3/1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
ส�ำหรับผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ หรือลูกค้า สามารถติดต่อ หรือรับทราบข้อมูลและข่าวสาร พร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือหนังสือแจ้ง หรือ email แจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซัก
ถามอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข้อซักถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ แล้วน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด�ำเนินงาน และกระบวนการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อกับ
บริษัทฯ แสดงไว้ดังรายละเอียดในด้านล่าง
Website : http://corp.doubleapaper.com
Email
: ir_aa@doublea1991.com
โทรศัพท์ : 02-6591234 กด 9
โทรสาร : 038 538 968 – 72 หรือ 02-6591324
ที่อยู่
: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
		 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
		 ชั้น 2 เลขที่ 187/3 หมู่ 1 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24180

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 8,750,000 บาท 52,800 ดอลล่าร์ฮ่องกง 8,350 ดอลล่าร์สหรัฐ 12,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เดอร์แฮม 1,600 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และ 28,875 ปอนด์อียิปต์
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นในรอบบัญชีนี้จ�ำนวน 540,000 บาท
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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 และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างชัดแจ้ง รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56 – 1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็น
มาตรฐานของการบริหารจัดการกิจการที่ดีของบริษัทฯ 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 ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง 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�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบรายงาน 56–1 อย่างสม�่ำเสมอ

104

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จริยธรรมธุรกิจ
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ เทีย่ งธรรมและโปร่งใส บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1) บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีนโยบายในการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม มีจริยธรรม และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และด้วยความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจ
และรับผิดชอบต่อสาธารณชน
2) พนักงานมุ่งมั่นในการเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้คงอยู่ และถือปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง และ
ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จของ
งาน 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 ซึ่งเป็นกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารด้วย 2 คน กรรมการที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และ
กรรมการอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกันกับกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการ และเพือ่ ให้เกิดการแบ่งแยกบทบาททีช่ ดั เจนและสร้างให้เกิดความสมดุลในด้านของนโยบายและการบริหาร บริษทั ฯ
ได้กำ� หนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่ใช่บคุ คลเดียวกัน ซึง่ กรรมการ
แต่ละท่านสามารถแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
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 วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ท�ำของเสียให้เสียของ

พันธกิจ (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
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การค�ำนึงถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ และมีนโยบายที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้มีความมั่นใจในบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงานและผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม อย่างเหมาะสม และเพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกส่วน
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่อันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ
ด�ำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือ
หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง โดยตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการค�ำนึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน :
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและเสริม
สร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง ดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่
คู่ค้า :
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าโดยสุจริต และเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าปกติทั่วไป เพื่อให้เกิดความเชื่อ
ถือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริษัทฯ ประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าให้คงไว้ตลอดไป
ลูกค้า :
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาและรักษาคุณภาพของ
สินค้าและบริการไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารหรือศูนย์ Hot Line เพื่อให้ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีบริการหลังการขาย เพื่อเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยเร็ว และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
คู่แข่ง :
บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม และรักษาบรรทัดฐานที่พึงปฏิบัติในการแข่งขัน
เจ้าหนี้ :
บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลและฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและสม�่ำเสมอ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มีอยู่
ชุมชนและ
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ รวมถึงส่งเสริมให้มี
สิ่งแวดล้อม : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน
บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนและประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการแจ้งเหตุร้องทุกข์เกี่ยว
กับผลกระทบของโรงงานต่อชุมชน บริษัทฯ จะได้เร่งด�ำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการ
ด�ำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านการศึกษาแก่เยาวชน การรักษาสิง่ แวดล้อม
และการสาธารณประโยชน์ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม และเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีทมี่ อี ยูก่ บั ชุมชน ซึง่
บริษัทฯ มีโครงการด้าน CSR ที่จัดเพื่อชุมชนต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปี โครงการเลี้ยงน้องวันเกิด โครงการกระดาษสร้าง
จินตนาการ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โครงการมอบพัดลมให้โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงได้เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละเสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “เปิดบ้าน” ซึง่ จัดขึน้ ต่อเนือ่ งทุกปี
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2540 ในช่วงเริ่มด�ำเนินการผลิตของบ
ริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และระบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ
รวมทั้งมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ จนสามารถตอบได้ว่ากระดาษที่ดีควรมีคุณภาพอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ภาครัฐ :

บริษทั ฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และนโยบาย
ของหน่วยงานก�ำกับ พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสม�ำ่ เสมอ และให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างมีสว่ นร่วม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูช้ 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�ำคัญในการสร้างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรไทย โดยไม่มีการตัด
ไม้จากป่าธรรมชาติ สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรให้น�ำต้นกระดาษไปปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา โดยไม่กระทบต่อพืชที่ปลูกอยู่
ก่อน และรับซือ้ ไม้คนื มาเมือ่ โตได้ขนาด มีการคิดค้นพัฒนาสายพันธุข์ องต้นกระดาษอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ตน้ กระดาษทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
โดยสามารถคัดเลือกพันธุท์ เี่ หมาะสมทีจ่ ะเติบโตในสภาวะแวดล้อมทีต่ า่ งกันได้ นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงการจัดการ การขนส่ง และจัด
เก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการคัดเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สารเคมี ที่ได้มาตรฐานการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ระหว่างการผลิต ได้เลือกใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” ในทุกกระบวนการผลิตอาทิเช่น กระบวนการฟอกเยือ่ แบบ ECF คือ Elementary
Chlorine Free ใช้สารประกอบคลอรีนไดออกไซด์ แทนการใช้ ก๊าซคลอรีน ทั้งยังใช้น�้ำในขั้นตอนการฟอกน้อยเพียง 8 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันเยื่อ การติดตั้งอุปกรณ์กรองน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อน�ำสารเคมีและเยื่อกระดาษกลับมาใช้เพื่อการใช้วัตถุดิบให้
คุ้มค่าที่สุด ลดค่าความสกปรกของน�้ำเสีย นอกจากนี้ ยังมีระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายออกจากปากปล่องแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• หลังการผลิต มีแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการน�ำของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและไม่รบกวนสิง่ แวดล้อม เช่น การบ�ำบัดน�ำ้ ทีผ่ า่ นการใช้แล้ว เพือ่ น�ำไปใช้รดน�ำ้ ต้นไม้ในพืน้ ทีส่ เี ขียวของโรงงาน การน�ำน�ำ้ ยา
ต้มเยื่อไปเป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า และน�ำส่วนที่เหลือมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้กลับมาเป็นน�้ำยาต้มเยื่อเพื่อใช้ซ�้ำ การส่งก๊าซ
จากปล่องระบายของเตาเผาปูนไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต และการน�ำกากตะกอนจากการบ�ำบัดน�้ำเสีย และ
ฝุ่นจากเตาเผาปูน ไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น

10.2 แนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงาน และลูกจ้าง
บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ดังนั้น จึงส่ง
เสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line, E-Mail, Website ของบริษัทตามโอกาสอันควร
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยในการท�ำงาน โดยทางบริษัทฯจะน�ำมาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อก�ำหนดวิธี
ทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

10.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี –
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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
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) ผ่านทาง website ของบริษัทฯ หรือทาง E-mail : CIA@doublea1991.com
2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและรางวัลตอบแทน
(1) ข้อมูลส่วนตัวและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสให้ถือเป็นความลับแต่เท่าที่จ�ำเป็น
(2) บริษัทฯ ให้การรับรองว่า ผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับผลกระทบอันใดในทางส่วนตัวที่เกิดจากการแจ้งนั้น เว้นแต่การแจ้งเบาะแส
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความไม่สุจริต
(3) บริษัทฯ มีความรับผิดกรณีเกิดการปฏิบัติที่มิชอบต่อผู้แจ้งเบาะแส หากผู้แจ้งเบาะแสนั้นกระท�ำไปโดยสุจริต
(4) บุคคลใดที่เชื่อว่าตนได้รับผลกระทบหรือได้รับการปฏิบัติที่มิชอบใด ๆ เนื่องด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ให้บุคคลเช่นว่านั้น
ขอความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางที่แจ้งเบาะแสได้ด้วยเช่นกัน
(5) บริษัทฯ ยินยอมที่จะมอบบ�ำเหน็จให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเงินจ�ำนวน 1,500 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่เรื่องที่ถูกแจ้ง
สามารถน�ำไปสู่การตรวจสอบและพบความมิชอบตามที่แจ้งนั้นได้จริง

บริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
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
ด้วยความตระหนักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร ดังนั้นฝ่าย
บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ จึงได้รว่ มกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา
บริษทั ฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามกรอบแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
of the Treadway Commission : COSO ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีโดยก�ำหนดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานและ
การเติบโตในระยะยาว อีกทั้งจัดท�ำระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน และจัดท�ำจรรยาบรรณของพนักงานฉบับพกพา บริษัทสอบทานโครงสร้าง
องค์กร และสายงานการบังคับบัญชาเพือ่ ให้สอดคล้องกับการท�ำงานและเปนปัจจุบนั มีการก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชว้ี ดั ผลส�ำเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป้าหมายขององค์กร
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ โดยพิจารณาการปรับผลตอบแทนประจ�ำปีและผลตอบแทนพิเศษตาม
ความสามารถของพนักงานทุกระดับ และยังสนับสนุนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี จัดให้มกี ารฝึก
อบรมและก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานและมุง่ หวังให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสม และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทางธุรกิจ รวม
ทั้งช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม
1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) การสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5) การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้าย หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
6) การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7) การจัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปีโดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรม
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มุ่งผลักดันให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจอย่างรอบคอบ
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการที่มีความส�ำคัญอย่างเหมาะสม ทั้งนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ การบริหารทัว่ ไป การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และขอบเขตอ�ำนาจอนุมตั ิ กรณีทบี่ ริษทั ฯ อนุมตั ิ
ธุรกรรมหรือท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ มีระบบติดตามให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญานั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท�ำงานผ่าน เวปไซต์ อินทราเน็ต และแอป
พลิเคชั่น ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบทันกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดัง
กล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก�ำหนด ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการหา
โอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว และมีนโยบายเพือ่ ให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมกระท�ำโดยผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทฯ ก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพจ�ำเป็น และเกี่ยวข้องต่อการ
ท�ำงาน มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ ส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�ำนักเลขานุการจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะ
เวลาขัน้ ต�ำ่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา และมีการจัด
เก็บเอกสารส�ำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่อย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายของบริษัทเรื่องการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) อย่างเป็นทางการ เป็นนโยบายของบริษัทและติดประกาศไว้ให้
เห็นโดยทั่วกัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 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
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน โดยผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ ำ� งาน 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 ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่าง
สม�ำ่ เสมอ มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายบริหาร
เป็นประจ�ำ เพื่อให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติงาน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการตรวจ
สอบ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญและการควบคุม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกจากนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์หรือเหตุอนั น่าสงสัยทีอ่ าจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ฝ่ายบริหารขอ
งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในที่กล่าวมาในข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอที่จะสามารถบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีจ่ ดั การได้และยอมรับได้สามารถก�ำกับดูแลและติดตาม
การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องมีความโปร่งใส เพื่อปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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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ประเภทความเสี่ยงขององค์กร แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่งอาจ
มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร บริษัทฯได้ด�ำเนินการประเมินและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
ปัจจัยที่มีผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระ
ทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่จะบรรลุตามเป้าหมายและจัดท�ำแผนงานเพื่อด�ำเนินการควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนิน
งานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
3. ความเสีย่ งด้านบัญชีและการเงิน เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความไม่พร้อมในเรือ่ งงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ งที่
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลา
อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจได้
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ดูแลและตรวจสอบ
ให้มีการด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�ำหนดให้มีการทบทวน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่านดังนี้
ดร.สมชัย
ฤชุพันธุ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ
ประชุมรวม 9 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ เป็นรายไตรมาส
และผลการตรวจสอบงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยประจ�ำปี 2561ร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก
ฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาในประเด็นที่ส�ำคัญและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการ
เงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียง
พอ และทันเวลาต่อผูใ้ ช้งบการเงิน รวมทัง้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท�ำรายการ
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เพือ่ พิจารณาว่าการเข้าท�ำรายการ
มีความยุตธิ รรมของราคาและความสมเหตุสมผลตามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ่ ช่วยให้สามารถก�ำหนดแนวทางปฏิบตั งิ านและการดูแลการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมของบริษทั ฯ ได้
โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชีภายนอก ร่วมกับแบบประเมินทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) อ้างอิงตามแบบที่ ก.ล.ต. ให้ไว้ในภาคผนวก 11 ของคู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล
แบบ 56-1 และ แบบ 69-1 เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน โดยใช้ 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร

112

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับให้ฝ่ายจัดการดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของ บริษัทฯ
การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทั ฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ ี เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้ให้บริษัทฯได้จัดการให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
ทุจริตอย่างเป็นทางการและประกาศให้เห็นทัว่ กัน (Whistle blower) และทบทวนกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ให้เป็นปัจจุบนั
ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดูแลให้มีความเป็นอิสระและได้
ก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�ำคัญ และให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ
งานตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงระบบการท�ำงานขององค์กร ตลอดจนพิจารณางบประมาณประจ�ำ
ปี ความเหมาะสมของจ�ำนวนบุคลากร การจัดให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การประเมินผลงานประจ�ำปีของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ�ำ
ปี 2561 โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของบุคลากร ความเป็นอิสระ
และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้แต่งตั้ง
ให้บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2562
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11.2 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวฐานิสรา
สถาวรวิศิษฏ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติประกอบกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน และความเข้าใจในกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท แล้วเห็นว่าเป็น
ผู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ
อนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.

DA ALIZAY SAS

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
- 1,533.51

2.

DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD

311.79

473.81

3.

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

297.13

701.16

4.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

239.27

300.59

5.

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

116.79

116.55

6.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

147.55

115.56

7.

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

28.97

41.15

8.

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

23.69

37.44

9.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

43.74

34.69

10. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

14.04

14.88

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จ�ำกัด
12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

36.73

11.70

18.22

4.86

-

1.49

14. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

0.02

0.33

15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด

1.49

0.25

16. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

0.74

0.02

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยส�ำคัญที่เกิดขึ้นใน
ปี 2560 และในปี 2561 โดยได้แสดงรายละเอียดรายการและยอดคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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

12.2 รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี
2560 และ ปี 2561
12.2.1 รายได้จากการขายสินค้า (กระดาษ น�้ำ เปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น เยื่อ น�้ำมันยางด�ำ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั ฯ คือ การผลิตและจ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษและกระดาษพิมพ์
เขียน โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษทัง้ หมด 2 โรงและโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนทัง้ หมด 4 โรง นอกเหนือจากการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น�้ำ (De-mineral Water) เปลือกไม้ ชิ้นไม้
สับและฝุน่ น�ำ้ มันยางด�ำ อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง เป็นต้น ซึง่ น�ำ้ มันยางด�ำทีเ่ ป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษ ไม่สามารถหา
ซื้อได้ในตลาดเป็นการทั่วไปและมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายน�้ำมันยางด�ำให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยก�ำหนดราคาขายจากราคาต้นทุนบวกก�ำไร รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนที่เหลือ
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
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

13. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER
CO.,LTD
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัดโดยทางอ้อม
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อี 85
จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
17. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
454.60
-

ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ Double A
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว
18. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด
8.82
- ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบริษทั เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต
เซอร์วิส จ�ำกัด
19. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
1.41
0.03 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมีอำ� นาจแต่งตัง้ หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้ ง แต่ กึ่ ง หนึ่ ง และกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
20. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
0.75
1.10 บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวม
1,745.75 3,389.12

12.2.2 รายได้จากการขายสินทรัพย์
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รถบรรทุก
ยางรถยนต์ เป็นต้น ในส่วนของการจ�ำหน่ายรถบรรทุกนั้น เนื่องจากเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนไม้ท่อนจากแปลงผู้ปลูกไม้และลานค้าไม้
ถึงโรงสับสาขาฯ มีต้นทุนขนส่งสูง เนื่องจากรถของบริษัทมีขนาดใหญ่ ไม่คล่องตัวในการท�ำงานในพื้นที่แปลงปลูกไม้เมื่อเทียบกับรถของผู้รับ
เหมาตัดบรรทุกไม้ในพื้นที่ จึงมีแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน โดยการขายรถบรรทุกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยการก�ำหนดราคาในการขาย
จะใช้ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาจากภายนอก หรือต้นทุนบวก
อัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
33.72
117.74
33.72

117.74

12.2.3 รายได้อื่น

ลักษณะความสัมพันธ์

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รายรับส่วนลดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า รายได้
ค่าขนส่ง และรายได้อื่น ๆ ส�ำหรับรายได้ค่าขนส่งเกิดจากการบริหารจัดการรถบรรทุกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้นำ� รถบรรทุกดังกล่าวมาให้บริการขนส่งวัตถุดบิ ในการผลิตให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกเหนือจากการน�ำมาใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน หรือต้นทุนบวกอัตราก�ำไร แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

2.

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

3.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
109.06
190.12
12.21

14.84

บริษัท สวนกิตติ จ�ำกัด

0.71

13.45

4.

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ำกัด

1.27

11.58

5.

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

38.71

13.27

6.

บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ำกัด

0.66

8.27

7.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

12.40

7.13

8.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

3.91

6.23

9.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

8.00

6.10

10. DA ALIZAY SAS

-

4.48

11. บริษัท กรีนไฟเบอร์ จ�ำกัด

-

4.44

12. บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จ�ำกัด

0.18

3.34

13. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

1.87

2.53

ลักษณะความสัมพันธ์
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
ผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือกรรมการของบริษทั ย่อย
เป็นกรรมการ ในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สวนกิตติ จ�ำกัดโดยทาง
อ้อม
ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหารบางท่าน และ
กรรมการท่านหนึง่ ของบริษทั เป็นกรรมการของบริษทั
ไม้ดีศรีปราจีน จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท ชาวสวน
เกษตร จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท กรีน
ไฟเบอร์ จ�ำกัด
กรรมการบางท่านของบริษทั ฯ เป็นกรรมการในบริษทั
ยูคาลิปตัสไทย จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บาง
ท่าน ผู้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เป็น
กรรมการของบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
14. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จ�ำกัด
15. Paper Tree (Cambodia) Co., Ltd.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
0.92
1.75
-

1.41

-

1.15

17. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

0.12

0.19

18. บริษัท ทรี เทค จ�ำกัด

7.94

-

39.87

-

20. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

3.26

-

21. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

0.79

-

22. บริษัท อี 85 จ�ำกัด

0.31

-

23. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2.19

1.48

16. Paper Tree Investment Co., Ltd.

19. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

รวม

242.80

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ และ/หรือกรรมการของ
บริษทั ย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree (Cambodia)
Co., Ltd.
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการใน Paper Tree
Investment Co., Ltd.
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อี 85
จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ค่าซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าประเภทไฟฟ้า ไอน�้ำ
น�้ำ ไม้ สารเคมี วัสดุหีบห่อและ ต้นกระดาษจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ และบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่า
นี้สามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในราคาที่ต�่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป ดังนั้น การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องท�ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งค่าซื้อสินค้า
ดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี
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1.

DA ALIZAY SAS

2.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
1324.9
1,700.49

3.
4.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ
จ�ำกัด
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

5.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
546.02
955.46
509.26

917.02

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

738.75

644.80

6.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

177.07

438.55

7.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

335.56

263.14

8.

บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

322.63

227.72

9.

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

291.15

220.35

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

161.43

162.33

11. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

180.70

157.71

12. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

119.49

111.29

13. บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด

199.19

72.28

14. บริษัท ทรี เทค จ�ำกัด

22.13

24.79

15. บริษัท อี85 จ�ำกัด

99.59

20.62

16. บริษัท เทอร์โบเน็กซ์ จ�ำกัด

5.11

16.40

17. บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

8.31

8.68

291.76

12.2.4 ค่าซื้อสินค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1,286.37

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ
เป็นกรรมการ ในบริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมีอำ� นาจแต่งตัง้ หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้ ง แต่ กึ่ ง หนึ่ ง และกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั โซนิส
สตาร์ช เทคโนโลยี จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อี 85
จ�ำกัด
ญาติสนิทกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั เทอร์โบเน็กซ์ จ�ำกัดโดย
ทางอ้อม
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
18. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด
19. บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
20. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
21. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
16.56
2.01
1.64

1.29

11.30

-

0.57

0.02

5,446.95

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท แอช
ลีชชิ่ง จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

6,855.73

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
5.

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
66.25
70.03

6.

บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

101.90

66.66

7.

บริษัท สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

28.85

29.53

8.

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

26.64

21.12

9.

บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จ�ำกัด)

35.74

19.08

15.75

15.21

-

11.56

12. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด

11.34

9.34

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

11.79

9.15

0.43

6.06

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

24.17

5.49

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

20.70

5.10

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

4.13

4.80

18. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 12 จ�ำกัด

-

4.50

10. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

12.2.5 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

11. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค7 จ�ำกัด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ 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.

2.
3.
4.
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Double A International Network Co.,
Ltd.
บริษัท บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จ�ำกัด)
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท 99 กรุ๊ปเทรดดิ้ง จ�ำกัด)
APC Logistics (Korea) Co., Ltd

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
594.92
552.16

226.58
57.22
101.00

301.89
152.72
94.40

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุม Double A International Network Co.,
Ltd. ผ่านอ�ำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัดโดยทางอ้อม
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่า่ นหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุมAPC Logistics (Korea) Co., Ltd ผ่านอ�ำนาจ
แต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

14. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม
จีที แด๊ป จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ฟิวเจอร์
พอร์ท จ�ำกัดโดยทางอ้อม
กรรมการบริษทั ย่อย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
และเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สยามพัฒนาเครือ่ งจักร
จ�ำกัดโดยทางอ้อม
ญาติสนิทกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มายกรีนเรสสิเด็นซ์
จ�ำกัดโดยทางอ้อม
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์
จ�ำกัด
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่า่ นหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุม Double A Pulp and Paper Co., Ltd., ผ่าน
อ�ำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 12 จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
19. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ำกัด
20. บริษัท ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ จ�ำกัด

0.36

4.20

21. บริษัท รักษาความปลอดภัย
บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด)
22. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

6.92

3.17

23. บริษัท 304 พลาซ่า 2 จ�ำกัด
24. บริษัท ไอ พี 5 จ�ำกัด

10.59

3.09

-

2.35

3.29

2.05

-

1.99

26. บริษัท 304 พลาซ่า จ�ำกัด

3.66

1.92

27. บริษัท อี85 จ�ำกัด

0.09

1.72

28. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท 5 เอ
จ�ำกัด
29. บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
จ�ำกัด

2.11

1.16

71.83

0.38

30. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

56.81

-

31. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

19.21

-

25. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
4.49

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ จ�ำกัด
ญาติสนิทกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั รักษา
ความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท น�้ำ
ใส 304 จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
พลาซ่า 2 จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
บางท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไอ พี 5 จ�ำกัด
โดยทางอ้อม
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริษัท 304 พลาซ่า จ�ำกัด โดยทางอ้อม
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อี 85
จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ Double A
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบริษทั เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต
เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั เลิศ
นภา บริการ จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
32. Claremorris Consultants Limited

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
15.15
-

33. บริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด

7.42

0.01

34. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด

3.25

-

35. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

2.03

0.33

36. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

3.47

2.24

รวม

1,533.60

1,407.90

ลักษณะความสัมพันธ์
ไม่มผี บู้ ริหารและกรรมการของบริษทั ฯ และกรรมการ
ของบริษทั ย่อย เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
เข้าไปถือหุ้นใน Claremorris Consultants Limited
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้สอบบัญชีสงสัยว่ากลุ่มบริษัทฯ
อาจมีอิทธิพลเหนือ Claremorris Consultants
Limited บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลัก
ความระมัดระวัง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความ
สัมพันธ์หรืออาจมีอิทธิพลเหนือบริษัทดังกล่าว
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุมบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด ผ่านการ
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ทางอ้อมและมีอำ� นาจแต่งตัง้ หรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้ ง แต่ กึ่ ง หนึ่ ง และกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
กรรมการของบริษัท เอส.วี.โพรเกรสซีฟ จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ฟิว
เจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

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�่ำกว่าการว่าจ้างบริษัทจากภายนอก โดยรายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งจะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
27.86

1.

บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

2.

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด

31.50

-

3.

บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

0.40

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จ�ำกัด
กรรมการบริษทั ย่อย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4.

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ

รวม

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
0.38
-

32.28

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
12. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวม

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่าย
กระดาษพิมพ์เขียน ไม้สับและน�้ำมันยางด�ำให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินธุรกิจตาปกติของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิง
จากราคาตลาด

บริษัท DA Alizay SAS

2.

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

242.12

359.34

3.

DOUBLE A (JIANGSU) PAPER CO.,LTD

389.93

293.37

4.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

97.22

137.52

5.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

11.34

36.11

6.

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

5.51

20.18

7.

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

-

6.92

8.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จ�ำกัด
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
จ�ำกัด

12.50

5.34

7.24

2.43

10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
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จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
760.25

1.

9.

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

1.05

0.25

0.21

27.86

12.2.7 ลูกหนี้การค้าและกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
2.88
-

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัดโดยทางอ้อม
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการ ใน DOUBLE A (JIANGSU) PAPER
CO.,LTD
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ Double A
Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จ�ำกัด แต่ปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูถ้ อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

770.04 1,621.67

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 เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

2.

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

3.

DA Alizay SAS

4.

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

5.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

6.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
15.49
41.41
83.48

18.78

-

13.79

1.81

8.42

-

5.37

Double A International Network Co.,
Ltd

30.23

4.1

7.

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

7.63

3.75

8.

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จ�ำกัด

-

2.89

9.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

1.1

1.45

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของ บริษัท DA Alizay SAS
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่า่ นหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุม Double A International Network Co.,
Ltd. ผ่านอ�ำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหารบางท่าน และ
กรรมการท่านหนึง่ ของบริษทั เป็นกรรมการของบริษทั
ไม้ดีศรีปราจีน จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. บริษัท ชาวสวนเกษตร จ�ำกัด
11. บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
1.09
29.26

0.75

12. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

29.76

0.74

13. บริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด

23.85

-

8.5

-

5.52

-

14. บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด
15. บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
16. บริษัท รักษาความปลอดภัย
บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด)
17. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จ�ำกัด
18. บริษัท เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ�ำกัด

รวม

ญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารบางท่านขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมในบริษัท ชาวสวน
เกษตร จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท เลิศนภา บริการ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ญาติสนิทกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั รักษา
ความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่าน
หนึง่ เป็นกรรมการของบริษทั เอ็นจีวี เอ ทรานสปอร์ต
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูถ้ อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

19. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

258.49

12.2.10 เงินให้กู้ยิมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

105.34

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการนีเ้ กิดขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายค่าสินค้าให้กบั ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า (Suppliers)
แทนบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ เกิดจากการซือ้ สินค้าร่วมกันเป็นปริมาณมากเพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรองกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าภายนอก เนือ่ งจากการ
จ่ายค่าสินค้าให้กับดังกล่าวข้ามรอบบัญชีปัจจุบันฝ่ายบัญชีจึงบันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.

Paper Tree (Cambodia) Company
Limited

2.

Paper Tree Investment Co., Ltd.
รวม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

-

116.95

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)

83.17

95.41

167.36

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

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 ทรี เทค จ�ำกัด
รวม

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
3.00
3.00

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ำกัด

-

12.2.12 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: กลุม่ บริษทั ฯได้มกี ารจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิตอืน่ นอกเหนือจากวัตถุดบิ หลัก อาทิเช่น
ไฟฟ้า ไอน�ำ้ น�ำ้ น�ำ้ มันเตา แกลบ และสารเคมี รวมทัง้ บริการทีส่ นับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบกิจการ
ดังกล่าวเป็นหลัก ทัง้ นี้ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานปกติของกลุม่ บริษทั ฯ โดยได้มกี ารก�ำหนดราคาหรืออัตราค่า
บริการทีอ่ า้ งอิงตามประกาศจากหน่วยงานราชการ ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาตลาด ราคาต้นทุนบวกก�ำไร หรือราคาทีต่ กลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
116.95

-

ลักษณะความสัมพันธ์

12.2.11 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

12.2.9 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: เงินจ่ายล่วงหน้าค่าไฟฟ้าและไอน�้ำแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่กลุ่มบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าและไอน�้ำที่ช�ำระล่วงหน้า ในอัตรา MLR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี จาก
ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
95.41
84.18

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
65.25
94.37

1.

บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด

2.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

27.13

82.98

3.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ
จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

23.07

74.46

135.28

33.97

4.

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
15.28

5.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

6.

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

16.43

13.29

7.

บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

13.25

10.22

8.
9.

บริษัทสวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด

6.37

5.97

3.66

5.21

-

4.32

11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

27.3

-

12. บริษัท อี85 จ�ำกัด

7.21

-

13. บริษัท แอช ลีชชิ่ง จ�ำกัด

0.37

-

14. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.23

1.32

10. DA Alizay SAS

รวม

326.55

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล
จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ บางท่าน และ
กรรมการของบริษทั ฯ ท่านหนึง่ เป็นกรรมการในบริษทั
แหลมเขา วู้ดชิพ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั อี 85
จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท แอช
ลีชชิ่ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้
บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผูถ้ อื
หุ้นส่วนน้อยในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

341.39

12.2.13 เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ำรายการ: รายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ
ใช้บริการงานสนบสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุง การขนส่ง การเดินทาง การท�ำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย
และการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทฯในการบริการจัดการต้นทุนแรงงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยอัตราค่าจ้างและค่าบริการดังกล่าวจะใช้ราคาตามสัญญา หรือราคาที่ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.
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Double A International Network Co.,
Ltd.

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
49.94
36.59

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2.

บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด

3.

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

4.

DA Alizay SAS

5.

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560
2561
6.99
29.78
18.7

12.09

-

11.42

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

4.14

9.34

6.

บริษัท ทรีเทค จ�ำกัด

5.22

4.96

7.

บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

2.82

4.43

8.

บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ�ำกัด

1.21

3.65

9.

บริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด

1.48

3.51

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

5.19

2.88

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

1.16

1.45

12. บริษัท สยามพัฒนาเครื่องจักร จ�ำกัด

1.01

1.34

13. บริษัทดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

9.88

-

14. บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด

3.25

-

15. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จ�ำกัด

1.96

-

16. บริษัท น�้ำใส 304 จ�ำกัด

1.21

-

17. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

3.96

3.06

รวม

118.12

124.50

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ท่า่ นหนึง่ มีอำ� นาจ
ควบคุม Double A International Network Co.,
Ltd. ผ่านอ�ำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอดกรรมการได้
ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู ้ บ ริ ห ารและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น
กรรมการในบริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัดโดยทางอ้อม
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย
เป็นกรรมการของบริษัท DA Alizay SAS
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้บริหารและกรรมการ
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
บีเอชแอล โทลทอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรี เทค จ�ำกัด
กรรมการบริษทั ย่อย เป็นกรรมการของบริษทั อินเตอร์
ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการในบริษัท 304
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ทรีเทคชัยนาท จ�ำกัด
กรรมการ/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
เอ็มจีที แด๊ป จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
และเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สยามพัฒนาเครือ่ งจักร
จ�ำกัดโดยทางอ้อม
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัท
ย่อย เป็นกรรมการในบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์
จ�ำกัด
กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จ�ำกัด
ญาติสนิทของกรรมการและผูบ้ ริหารบางท่าน ผูบ้ ริหาร
บางท่าน และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นกรรมการในบริษัท อะโกร ไฟเบอร์
กรรมการของบริษทั ย่อย เป็นกรรมการในบริษทั น�ำ้ ใส
304 จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นบริษัทรายย่อยที่มีจ�ำนวน
เงินในการท�ำธุรกรรมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2559-2561 ผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ปี 2559 สิ้นสุด

ปี 2560 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
662.11
ลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนีอ้ นื่
3,477.12
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซือ้ สินค้าแก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
5,209.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
911.87
สินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็น
สินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,260.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
2,470.18
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 27,270.24
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
9.31
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า
24.82
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ปี 2560 สิ้นสุด
ปี 2561 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.55

586.47

1.47

586.47

1.47

646.71

1.93

8.14

4,303.39

10.82

4,303.39

10.82

3,794.88

11.30

-

-

-

-

-

116.95

0.35

-

104.98

0.26

104.98

0.26

-

-

12.20
2.14

95.41
5,323.00
910.33

0.24
13.39
2.30

95.41
5,323.00
926.91

0.24
13.39
2.33

167.36
3,608.34
514.14

0.50
10.74
1.53

24.03 11,323.58

28.48 11,340.16

- 1,242.40
28.51 10,090.78

3.69
30.04

5.79 2,124.89
63.88 23,932.24

5.35 2,124.89
60.22 23,932.24

5.35 2,294.85
60.19 20,083.90

6.83
59.80

0.02
0.06

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

10.01
24.82

0.03
0.06

10.01
24.82

0.03
0.06

8.45
-

0.03
-

ปี 2559 สิ้นสุด

ปี 2560 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

เงินจ่ายล่วงหน้า
เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ แก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
80.34
สินทรัพย์ชวี ภาพ ต้นกระดาษ
2,125.02
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
363.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
88.44
รวมสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
32,431.50
รวมสินทรัพย์
42,692.10
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
4,541.81
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้
อืน่
2,533.85
ส่วนของเจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการ
เงินทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึง่ ปี
203.04
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน
หนึง่ ปี
454.55
ส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาว
สกุลเงินบาททีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
754.05
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
245.21
หนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภท
เป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่
ขาย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
8,732.51
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
220.28

ปี 2560 สิ้นสุด
ปี 2561 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

0.19

-

-

-

-

-

-

4.98

1,841.23

4.63

1,841.23

4.63

57.41

0.17

0.85
0.21

363.95
122.50

0.92
0.31

367.27
122.50

0.92
0.31

959.22
89.29

2.86
0.27

71.49 23,493.12
100.00 33,583.90

69.96
100.00

75.97 28,419.64
100.00 39,743.22

71.52 28,422.96
100.00 39,763.12

10.64

2,510.64

6.31

2,510.64

6.31

694.39

2.07

5.97

2,548.81

6.41

2,548.81

6.41

2,068.04

6.16

0.48

196.78

0.49

196.78

0.49

33.15

0.09

1.06

455.26

1.14

455.26

1.14

455.97

1.36

1.77
0.54

441.29
449.21

1.11
1.15

441.29
465.79

1.11
1.17

2,349.72
231.13

6.99
0.69

10.70
16.63 5,843.10

0.03
17.39

20.45 6,601.99

0.52

32.69

16.61 6,618.57

0.08

32.69

0.08

15.93

0.05
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ปี 2559 สิ้นสุด
งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึง่ ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงิน
บาท - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและ
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ผลต่างจากการจัด
โครงสร้างการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริษทั
ผลต่างจากการซือ้ เงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วม
ผลต่างจากการรวม
กิจการภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันของ
บริษทั ร่วม
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่
ไม่มอี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
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ปี 2560 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

1,816.93

1,361.67

12,539.77
123.18
1,907.71
16,607.87
25,340.38

4.26

29.37 14,668.17
0.29

136.27

3.42

ปี 2560 สิ้นสุด
ปี 2561 สิ้นสุด
(จัดประเภทรายการใหม่)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,361.67

36.95 14,668.17
0.33

136.27

3.43

905.69

2.70

36.90 11,237.11

33.50

0.35

152.26

0.45

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

3.50 1,400.89
44.28 17,599.69
60.89 24,218.26

3.52 1,090.67
44.28 13,401.66
60.91 19,244.76

3.25
39.95
57.34

5,029.86

11.78

5,029.86

12.66

5,029.86

12.65

5,029.86

14.97

4,053.70
2,144.53

9.50
5.02

4,053.70
2,144.53

10.20
5.40

4,053.70
2,144.53

10.19
5.39

4,053.70
2,144.53

12.06
6.37

(908.23)

(2.13)

(908.23)

(2.29)

(908.23)

(2.28)

(908.23)

(2.70)

(593.90)

(1.39)

(593.90)

(1.49)

(593.90)

(1.49)

(593.90)

(1.76)

(79.87)
5,513.83

(0.19)
12.92

(79.87)
5,357.96

(0.20)
13.48

(79.87)
5,357.96

(0.20)
13.47

(79.87)
4,773.28

(0.24)
14.21

6,972.71

16.33

5,416.63

13.63

5,416.63

13.62

4,273.34

12.71

17,102.77

40.06 15,390.82

38.73 15,390.82

38.70 13,662.85

40.65

248.95
17,351.72

0.58
154.04
40.64 15,544.86

0.38
154.04
39.11 15,544.86

0.39
676.29
39.09 14,339.14

2.01
42.66

42,692.10

100.00 39,743.22

100.00 39,763.12

100.00 33,583.90

100.00

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2559 สิ้นสุด

ปี 2560 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

ก�ำไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
กระดาษ
23,257.15
รายได้จากการขายเยือ่
กระดาษ
636.31
รายได้จากการขายไม้สบั
1,952.81
รายได้จากการให้บริการ
274.44
รายได้อนื่
ก�ำไรจากอัตราแลก
เปลีย่ น
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินชดเชยรับค่าอากร
สินค้าส่งออก
42.01
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ถาวร
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ถาวร
ดอกเบีย้ รับ
4.14
ก�ำไรจากการ
เปลีย่ นแปลงในมูคา่
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ–ต้นกระดาษ
59.16
อืน่ ๆ
108.49
รวมรายได้
26,334.51
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายกระดาษ
18,655.49
ต้นทุนขายเยือ่ กระดาษ
583.17
ต้นทุนขายไม้สบั
1,613.30
ต้นทุนการให้บริการ
401.37
ค่าใช้จา่ ยในการขายและ
จัดจ�ำหน่าย
3,746.07
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
1,489.18

88.31 23,706.79

ปี 2560 สิ้นสุด
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

92.07 20,492.66

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ

91.89 19,092.76

86.82

2.42
7.42
1.04

728.84
434.83
360.82

2.83
1.69
1.40

599.75
434.82
360.37

2.69
1.95
1.61

1,360.10
185.66
482.48

6.18
0.84
2.19

-

399.78

1.55

363.25

1.63

249.48

1.14

-

-

-

-

-

515.44

2.34

0.16

44.81

0.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.37

0.02

0.02

4.11

0.02

3.91

0.02

68.93
6.96

0.32
0.03

0.22
0.41
70.35
100.00 25,750.33

0.27
46.73
100.00 22,301.49

0.21
25.95
100.00 21,992.13

0.12
100.00

68.28 19,259.15
2.13
610.45
5.91
359.03
1.47
390.61

75.28 16,183.98
2.39
490.52
1.40
359.02
1.53
390.61

75.76 14,299.89
2.29
850.95
1.68
175.22
1.83
432.43

74.44
4.43
0.91
2.25

13.71
5.45

13.48
5.21

14.57
3.45

13.46
3.98

3,449.86
1,331.60

3,112.39
736.22

2,584.12
765.34
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2559 สิ้นสุด

ปี 2560 สิ้นสุด

31 ธ.ค. 59
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ถาวร
429.69
1.57
25.39
ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลก
เปลีย่ น
403.08
1.48
ขาดทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ–ต้นกระดาษ
156.86
รวมค่าใช้จา่ ย
27,321.35 100.00 25,582.95
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ
รายได้ภาษีเงินได้
(986.85)
(3.75) 167.38
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(185.01)
(0.70) (208.97)
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้
จ่ายทางการเงินและราย
ได้ภาษีเงินได้
(1,171.86)
(4.45) (41.59)
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
(1,170.55)
(4.44) (999.62)
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษี
เงินได้
(2,342.41)
(8.89) (1,041.21)
รายได้ภาษีเงินได้
252.46
0.96
160.83
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
จากการด�ำเนินงานต่อ
เนือ่ ง
(2,089.95)
(7.94) (880.38)
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการ
ด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี (2,089.95)
(7.94) (880.38)
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2560 สิ้นสุด
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ

0.10

-

งบกระแสเงินสด

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ

งบกระแสเงินสด

25.39

0.12

-

-

33.13

0.16

-

-

-

-

-

-

0.61
29.42
100.00 21,360.68

0.14
101.31
100.00 19,209.26

0.53
100.00

4.22 2,782.87

12.65

0.65

940.81

(0.81)

(208.97)

(0.94)

(0.16)
(3.88)

731.84
(998.62)

3.28 3,070.33
13.96
(4.48) (931.53) (4.24)

(4.04) (266.78)
0.62
86.14

287.46

1.31

(1.20) 2,138.80 9.72
0.39
672.98 3.06

(3.42) (180.64)

(0.81) 2,811.78

12.78

- (699.74)
(3.42) (880.38)

(3.14) (492.27)
(3.95) 2,319.51

(2.24)
10.54

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(ก�ำไร) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(2,342.41)
ขาดทุนก่อนภาษีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
(2,342.41)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
2,505.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
16.97
โอนกลับบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ
(19.19)
ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ-ต้นกระดาษ
(59.16)
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
(1.25)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
429.69
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
1.03
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
160.05
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
185.01
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
15.58
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการท�ำ
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
34.66
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
39.89
ดอกเบี้ยรับ
(4.14)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
1,098.24
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
2,060.30
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(320.64)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
1,717.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
782.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.01

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

(266.78)
(774.43)
(1,041.21)

2,138.80
(540.39)
1,598.41

2,615.93
15.27

2,421.61
19.40

6.12
106.25

1.33
122.96

156.86
33.04
25.39
7.48
208.97
14.63

427.80
(68.93)
(4.37)
(515.44)
(287.46)
12.93

110.49
34.36
(4.10)
974.18

(61.62)
7.63
(6.98)
905.13

3,263.66

4,572.40

(863.86)
8.67
(77.27)
(42.30)

(105.80)
(116.95)
811.65
241.88
(12.25)
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งบกระแสเงินสด
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดลดลงจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ช�ำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

(242.71)
(70.82)
(7.71)
3,923.58
4.14
(1,070.74)
4.24
2,861.22

(30.53)
87.66
(4.60)
2,341.43
4.06
(941.00)
7.94
1,412.43

522.63
(133.42)
(15.45)
5,764.69
4.94
(895.95)
(9.88)
4,863.80

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

(1.55)
(95.41)
69.98
(667.58)
(3.82)
(5.92)
(704.30)

224.28
2,557.28
(111.58)
39.63
276.90
(371.86)
(12.38)
(2,602.27)

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

11,699.05
(13,730.24)
(7.35)
(207.14)
2,554.12
(754.20)
(457.71)
(9.53)
(913.00)

5,784.12
(7,600.27)
(198.15)
(1,542.20)
(457.71)
(4,073.97)
(6.00)
708.90
(7,385.28)

งบกระแสเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จัดประเภทเป็นการ
ด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2559 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
177.70
313.23
348.88

ปี 2560 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
129.23
(75.64)
662.11

ปี 2561 สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
(19.50)
61.29
586.47

662.11

586.47

(1.05)
646.71
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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 2559

ปี 2560

ปี 2561

14.1 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.17
0.43
0.28
9.01
40
9.46
38
18.89
19
59

1.72
0.70
0.18
6.13
59
9.74
37
15.30
24
72

1.73
0.74
0.84
5.44
66
8.73
41
15.68
23
84

%
%
%
%
%
%

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

20.39
2.81
1.86
229.71
(3.95)
(5.35)

25.39
9.53
3.96
241.61
10.55
15.52

%
%
เท่า

(4.87)
1.45
0.61

(2.14)
6.29
0.54

6.32
20.67
0.60

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

1.46
3.68
0.11
1.15

1.56
2.51
0.09
1.23

1.34
6.42
0.34
1.05

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
งบการเงินปี 2560 ที่น�ำมาเปรียบเทียบ ได้มีการปรับปรุงการแสดงรายการใหม่ โดยแยกรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ไปแสดงต่างหาก ให้รายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการลดลงจากการรายงานในครั้งก่อน
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 2 โรง ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น ในปี 2559 จ�ำนวน 529,638 ตันต่อปี ในปี 2560 จ�ำนวน
545,767 ตันต่อปี และในปี 2561 จ�ำนวน 575,965 ตันต่อปี และโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 5 โรงงาน ซึ่งมีผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่
ในปี 2559 จ�ำนวน 773,142 ตันต่อปี และในปี 2560 จ�ำนวน 828,347 ตันต่อปี ในปี2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ได้มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ใน DA Alizay SAS ออกไป ท�ำให้คงเหลือโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 4 โรงงาน มีปริมาณผลผลิตกระดาษม้วนใหญ่ 643,087 ตันต่อปี
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 21,992.13 ล้านบาท ลดลง 309.36 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการลด
ลงร้อยละ 1.39 เนื่องจากรายได้จากการขายกระดาษลดลง 1,399.91 ล้านบาท รายได้จากการขายไม้สับลดลง 249.16 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม มีรายได้จากการขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น 760.35 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม 3,349.46 ล้านบาท ลดลง 499.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 รายการหลักทีล่ ดลงเกิดจากค่าใช้จา่ ยในการขายทีแ่ ปรผัน
ตรงตามรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน DA Alizay SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยออกไปในงวดดังกล่าว
จ�ำนวน 515.44 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ 101.31 ล้านบาท และก�ำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 249.48 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง 2561 จ�ำนวน 2,811.78 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนผลส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก 492.27 ล้านบาท รวมเป็นผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2,319.51 ล้านบาท ก�ำไรเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 3,199.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 363.47
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25,750.33 ล้านบาท ลดลง 584.18 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 2.22 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 หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับ ท�ำให้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายมีมูลค่าสูงขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยมียอดลดลงต�่ำกว่างวดสิ้นปี 2558 ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจ�ำนวน 5,235.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 130.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 นอกจากนี้ ในปี 2559 ยัง
มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 403.07 ล้านบาท ท�ำให้
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 2,089.95 ล้าน

หมายเหตุ M คือ หาค่าไม่ได้
(1) อัตราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ค�ำนวณจากหนีส้ นิ รวม หารด้วย ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุน้ กูฉ้ บับล่าสุด
ที่ได้รับการ ตรวจสอบบัญชีแล้ว
(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 หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ และ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมถึงหนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้ว ของผู้ออกหุ้นกู้
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ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์โดยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1) รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับรวม 20,638.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 888.72 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายกระดาษ 19,092.76 ล้านบาท ลดลง 1,399.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83
โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการส่งออก เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มราคาขายค่อนข้างมากจึงท�ำให้ลูกค้ากลุ่มที่มีความอ่อนไหว
เรื่องราคาสูงลดปริมาณค�ำสั่งซื้อลง ส่วนรายได้จากการขายเยื่อกระดาษจ�ำนวน 1,360.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760.35 ล้านบาทหรือร้อยละ
126.78 เนื่องจากราคาเยื่อในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ท�ำให้ลูกค้าเร่งเพิ่มค�ำสั่งซื้อในช่วงที่มีการปรับราคา บริษัทจึงปรับลด
ก�ำลังการผลิตกระดาษบางส่วนมาผลิตเยื่อเพื่อขายแทน รวมทั้งรายได้จากการขายไม้สับ 185.66 ล้านบาท ลดลง 249.16 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 จากความต้องการใช้ไม้ในการผลิตเยือ่ กระดาษเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ไม่มไี ม้สบั ส่วนเกินส�ำหรับขาย นอกจากนีใ้ นปี 2561 บริษทั ฯ ยังมี
รายได้จากการให้บริการ 482.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.89 รายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่รายได้จากการให้บริการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเลแก่ลูกค้าภายนอก เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าขนส่งทางเรือสูงขึ้น
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 มีสดั ส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศ
และส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.74 และ 73.26 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของรายได้ในปี 2560 ที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.79 และ 77.21ตามล�ำดับ
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
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
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศและรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558 พบว่าราย
ได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 เท่ากับ 25,846.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีม่ จี ำ� นวน 22,994.93 ล้าน
บาท โดยสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานในประเทศและส่วนงานในต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.43 และ 77.57 ตามล�ำดับ
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2) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ส�ำหรับปี 2561 ต้นทุนขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับมียอดรวม 15,326.06 ล้านบาท ลดลง 1,707.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
10.02 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณขายกระดาษและไม้สับลดลงในปี 2561 และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 25.74 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 20.87 เป็นผลจากการปรับเพิ่มราคาขายค่อนข้างมาก อีกทั้งต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากต้นทุนไม้ที่ลดลง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 432.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.65
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 คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อย
ละ 19.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ�ำนวน 401.37 ล้านบาท ลดลง 30.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 7.15 จากปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,349.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,584.12 ล้านบาท
ลดลง 499.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 สาเหตุหลักเกิดค่าขนส่งและค่าระวางเรือลดลงตามปริมาณการขายกระดาษที่ลดลง และส่งเสริม
การขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ปี 2561 มียอดรวม 765.34 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 29.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.95
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,781.46 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449.86 ล้านบาท
ลดลง 296.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการส่งออกไม้สับลดลงท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับลดลง และมี
ค่าโษณาและส่งเสริมการขายกระดาษลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 มียอดรวม 1,331.60 ล้านบาท ลดลง 157.58 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.58 จากการที่เมื่อปี 2559 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเยื่อกระดาษที่อยู่ระหว่างการฟ้อง
ร้องตามกฎหมาย 160.05 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ปีก่อนที่มีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารจ�ำนวน 5,325.26 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จา่ ยในการขาย จ�ำนวน 3,746.07
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 143.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เนื่องจาก ปริมาณการส่งออกไม้สับเพิ่ม
ขึ้นท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม้สับสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 1,489.18 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 13.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.88 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 429.69 ล้านบาท
4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 931.54 ล้านบาท ลดลง 67.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.72 จากปี 2560 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
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 2561 บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 2,319.51 ล้านบาท โดยมีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 3,199.90 ล้านบาทจากปี 2560 ทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 880.39
ล้านบาท เป็นก�ำไรส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง 2,881.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 12.79 ของรายได้รวม มีก�ำไรเพิ่ม
ขึ้น 3,062.42 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง 180.64 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการที่ไม่ใช่ผล
การด�ำเนินงานหลักโดยมีรายละเอียด ดังนี้
• การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ-ต้นกระดาษ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะทางการ
เงินของกิจการจากการปลูกต้นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในอนาคต ส�ำหรับปี 2561 มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพและต้นกระดาษ 101.31 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 เป็นผลก�ำไรจ�ำนวน 29.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 244.30
• ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปี 2561 มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 287.46 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 208.97 ล้านบาท
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เกิดจาก ปี 2561 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน DA Alizay SAS ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งร้อยละ 100.00 ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทฯ ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ท�ำให้บริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยงวดดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 515.44 ล้านบาท
• ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ 68.93 ล้านบาท เมื่อปี 2560 บริษัทฯ มี
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ 33.04 ล้านบาท
• ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร โดยในปี 2561 มีกลับรายการด้อยด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรที่รับรู้รวมอยู่ในรายได้อื่น ๆ
จ�ำนวน 4.37 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 25.39 ล้านบาท
• ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 249.48 ล้านบาท ในขณะ
ที่ปี 2560 มีผลเป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 363.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.32 ผลต่างเกิดจาก
ความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่บริษัทฯ
ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมทั้งน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากบางประเทศ
หากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ผลการด�ำเนินการหลักของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วผลการด�ำเนินงานจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องปี 2561
บริษัทฯ จะมีผลก�ำไร 1,857.41 ล้านบาท ผลก�ำไรเพิ่มขึ้น 2,163.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
305.91 ล้านบาท ส�ำหรับงวดเดียวกันปี 2560 (ปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560 ปรับปรุงใหม่)
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
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•

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 ที่มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 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)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เกิดจากการลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำหรับปี 2559 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 185.01 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีส่วน
แบ่งก�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 และเรือ
เดินทะเลของบริษัทย่อย จ�ำนวน 181 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จ�ำนวน 3.81 ล้านบาท
• ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 403.07 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ บันทึกเป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 1,381.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ
129.17 ผลต่างเกิดจากความผันผวนของสกุลเงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากค่าเงินที่บริษัทฯ 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

14.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 33,583.90 ล้านบาท และ 39,763.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 6,179.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.54 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ลดลงจ�ำนวน 3,848.34 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2,421.61 ล้านบาทและลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 1,680 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 1,714.65 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากสินค้าคงเหลือของ DA Alizay SAS ถูกแยกออกไปจากงบ
การเงินรวมหลังการจ�ำหน่ายเงินลงทุน และจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 508.51 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลง
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
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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
2561 2560
549
341
1,484 2,507
2,033 2,848
55
70

ไม่เกิน 3 เดือน
2561
844
533
1,377
37

2560
135
688
823
20

ค้างช�ำระ
3-6 เดือน
2561 2560
46
45
9
18
55
63
2
2

ค้างช�ำระ
6-12 เดือน
2561 2560
111
196
7
111
203
3
5

ค้างช�ำระ
มากกว่า 12 เดือน
2561 2560
72
54
55
68
125
122
3
3

2) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 19,244.76 ล้านบาท และ 24,218.26 ล้านบาทตามล�ำดับ ลดลง 4,973.50
ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 20.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 1,816.24 ล้านบาท เจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 480.77 ล้านบาท เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง 180.40 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
ลดลง 455.97 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทลดลง 1,522,64 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 310.21 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 24,198.36 ล้านบาท และ 25,340.38 ล้านบาทตามล�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 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 14,339.13 ล้านบาทและ 15,544.86 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�ำนวน 1,205.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 จากสิ้นปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักที่ลดลงมาจากบริษัทฯจ่ายเงินปันผล 4,073.96 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 708.90 ล้าน
บาท และผลการด�ำเนินงานที่มีผลก�ำไรสุทธิ 2,319.51 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 15,544.86 ล้านบาทและ 17,351.72 ล้านบาทตามล�ำดับ
โดย ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีลดลงจ�ำนวน 1,806.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 จากสิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก การปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยสุทธิจากภาษีเงินได้ 924.66 ล้านบาท และผล
การด�ำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.39 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 17,351.72 ล้านบาท และ 16,142.03 ล้าน
บาทตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,209.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.49 จากสิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน 3,147.45 ล้าน
บาท สุทธิกับผลการด�ำเนินงานที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,089.95 ล้านบาท
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14.3 งบกระแสเงินสด
1) กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 4,863.80 ล้านบาท โดยมาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 4,572.40 ล้านบาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง 818.53 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิดจาก
สินค้าคงเหลือลดลง 811.66 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 241.88 ล้านบาท หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่ม 373.76 ล้านบาท จากเจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 522.63 ล้านบาท ในขณะหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 133.42 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ย
อีก 895.95 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,413.55 ล้านบาท โดยมาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 3,157.64 ล้านบาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 904.11 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิด
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึ้น 863.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 42.30 ล้านบาท หนี้สินด�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
งานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,060.30 ล้านบาท สินทรัพย์ดำ� เนินงานลดลงจ�ำนวน 2,184.52 ล้านบาท
ซึ่งรายการหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง จ�ำนวน 1,717.42 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 782.73 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 320.64 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินด�ำเนินงานลดลง จ�ำนวน 321.24 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลด
ลงจ�ำนวน 242.71 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 70.82 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยอีกจ�ำนวน 1,070.75 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 212.43 ล้านบาท โดยมาจากจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,673.88 ล้านบาท สินทรัพย์ดำ� เนินงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 485.06 ล้านบาท ซึง่ รายการ
หลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 456.85 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 445.50 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลงจ�ำนวน 233.31 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลงจ�ำนวน 187.19 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีหนี้
สินด�ำเนินงานลดลงจ�ำนวน 241.14 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 182.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�ำนวน
49.86 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 1,162.16 ล้านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,602.27 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,557.28 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 224.28 ล้านบาท เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 276.90 ล้านบาท และรับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39.63 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสด
จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 371.86 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 111.58 ล้านบาท
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
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3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,385.28 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่าย 4,073.96 ล้านบาท
กระแสเงินสดจ่ายจากการกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสุทธิ 1,816.15 ล้านบาท จ่ายช�ำระหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท 1,542.20 ล้านบาท
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาว 457.71 ล้านบาท และจ่ายช�ำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 198.15 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้รับเงินจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย 708.90 ล้านบาท
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

14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
1. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.73 เท่า 1.72 เท่า และ 1.17 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 2561 ปี 2560 และปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 0.74 เท่า 0.70 เท่า และ 0.43 เท่า
ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 6.32 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพย์อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 และร้อยละ 4.87 ตามล�ำดับ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.34 เท่า 1.56 เท่า และ 1.46 เท่า ตามล�ำดับ
โดยในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.22 เท่า เนื่องจาก ในปี 2561 ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�ำระหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่าง ๆ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นต้น

14.5 แนวโน้มในการด�ำเนินงานในอนาคต
จากแนวโน้มราคาตลาดเยือ่ ทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงวางแผนการเพิม่ ความสามารถในการท�ำก�ำไรโดยปรับสัดส่วน
ก�ำลังการผลิตเยือ่ และก�ำลังการผลิตกระดาษให้สอดคล้องตามแนวโน้มราคาและทิศทางของตลาด เพือ่ เพิม่ โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้
สูงที่สุด รวมถึงการพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงาน การให้บริการพิมพ์เอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังเน้น
ไปถึงการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่เป็นช่องทางกลยุทธ์ เพื่อให้สมาชิกในช่องทางนั้น ๆ สามารถน�ำสินค้า Double A
(ทั้งกระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงาน) ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองตลาดในระดับ
บน ซึ่งสามารถจะสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ในส�ำนักงานได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ส�ำนักงานยังสามารถน�ำมาใช้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการขาย เนื่องจากมีการรับรู้มูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง
ด้านการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและจัดแผนการส่งเสริมการขาย บริษทั ฯยังคงเน้นไปในเรือ่ งการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า เพือ่
กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ�้ำ และปรับเปลี่ยนจากตราสินค้าอื่นที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
ทางด้านการผลิตได้รักษาแนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งทางด้านวัตถุดิบ การใช้พลังงาน ค่าซ่อม
บ�ำรุง และค่าโสหุ้ยการผลิตอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการขาย การขนส่ง และการบริหารลง โดยก�ำหนดมาตรการการกระตุ้นให้เกิดการลดค่าใช้
จ่ายทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้และการพัฒนา นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมุง่ เน้น การท�ำงานโดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้โดยไม่กระทบ
ต่อคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า

2. การวิเคราะห์ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ณ สิ้นปี 2561 ปี บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.55 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อย
ละ 3.95 และร้อยละ 7.94 ตามล�ำดับ เนื่องจากสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก�ำไรจ�ำนวน 2,319.51 ล้านบาท ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี
2559 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน จ�ำนวน 880.39 ล้านบาท และ 2,089.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 20.39 และร้อยละ 18.63 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.52 ส่วนสิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 12.48 ตามล�ำดับ เนื่องจาก สิ้นปี 2561 บริษัทฯ สามารถท�ำก�ำไรได้หลังจากที่ประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 และ 2559 จึงท�ำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นบวก ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสด
รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 12 เกีย่ วกับการท�ำรายการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ย่อยสามแห่ง
และการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อด�ำเนินการตามแผนการจัดโครงสร้าง การด�ำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อเหตุการณ์เหล่านี้แต่อย่างใด

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

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�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

รายงาน และงบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงาน และงบการเงินรวม
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการ
เงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

646,706,372

586,468,947

507,240,409

340,731,427

539,660,957

7

1,725,514,960

1,028,530,126

1,806,377,877

2,087,859,210

1,280,970,633

2,069,361,412

3,274,860,666

2,066,835,452

3,176,132,054

2,483,529,387

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

3,794,876,372

4,303,390,792

3,873,213,329

5,263,991,264

3,764,500,020

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

116,949,930

-

93,585,444

-

-

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

7

-

104,983,997

1,134,133

104,983,997

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

7

167,357,434

95,405,426

-

1,259,215,000

1,745,560,000

สินค้าคงเหลือ

10

3,608,347,609

5,322,998,494

3,463,204,948

4,086,925,834

4,062,155,474

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

514,144,216

926,915,156

457,728,966

751,582,194

792,263,061

8,848,381,933 11,340,162,812
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย

12

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,242,396,417

-

10,090,778,350 11,340,162,812

8,396,107,229 11,807,429,716 10,904,139,512
-

-

-

8,396,107,229 11,807,429,716 10,904,139,512

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

5,437,570,616

8,305,867,198

8,484,201,526

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

2,294,850,358

2,124,887,447

3,248,364,809

3,248,364,809

3,248,364,809

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า

สุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562
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20,083,899,187 23,932,243,604 11,909,515,358 13,750,174,802 15,343,334,976
8,446,761

10,004,657

6,609,765

9,763,357

9,221,184

-

24,823,158

-

-

-

สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นกระดาษ

15

57,415,037

1,841,234,622

57,415,037

184,468,380

218,710,661

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

28

959,223,044

367,270,260

931,425,504

336,152,837

342,242,630

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16

89,286,128

122,495,268

80,599,740

60,750,839

50,372,141

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,493,120,515 28,422,959,016 21,671,500,829 25,895,542,222 27,696,447,927

รวมสินทรัพย์

33,583,898,865 39,763,121,828 30,067,608,058 37,702,971,938 38,600,587,439
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงาน และงบการเงินรวม
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561

1 มกราคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน
17

694,393,496

2,510,634,018

686,617,000

2,108,102,879

4,136,537,581

7

464,700,607

445,251,072

1,391,608,457

2,913,160,889

3,606,954,838

1,603,336,737

2,103,561,203

1,500,317,375

1,702,734,374

1,754,888,110

2,068,037,344

2,548,812,275

2,891,925,832

4,615,895,263

5,361,842,948

-

-

-

-

7,350,000

20

33,149,672

196,782,821

33,149,672

196,782,821

203,040,311

21

455,972,405

455,259,483

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น จากกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่ ว นของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวที่ ถึ ง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท
ทีถ่ งึ ก�ำหนด ช�ำระภายในหนึง่ ปี

18

22

2,349,718,297

441,292,044

2,349,718,297

441,292,044

754,053,872

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

19

231,127,127

465,790,777

206,940,916

342,851,657

250,684,626

5,832,398,341

6,618,571,418

6,168,351,717

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

12

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนด ช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนด ช�ำระภายใน
หนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

10,702,917

-

-

5,843,101,258

6,618,571,418

6,168,351,717

7,704,924,664 10,713,509,338
-

-

7,704,924,664 10,713,509,338

20

15,933,417

32,695,697

15,933,417

32,695,697

220,279,094

21

905,694,865

1,361,667,271

-

-

-

22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงิน

(หน่วย:บาท)

11,237,106,527 14,668,171,648 11,237,106,527 14,668,171,648 12,539,766,870

23

152,254,315

136,268,790

128,288,934

102,734,993

97,212,474

28

1,090,673,498

1,400,884,337

788,349,590

872,793,206

976,845,329

12

-

-

-

-

275,164,207

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,401,662,622 17,599,687,743 12,169,678,468 15,676,395,544 14,109,267,974

รวมหนี้สิน

19,244,763,880 24,218,259,161 18,338,030,185 23,381,320,208 24,822,777,312

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ
502,986,451 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็ม
มูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 405,369,559 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการ
ด�ำเนินธุรกิจ ของกลุม่ บริษทั
ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ผลต่างจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกันของบริษัท
ร่วม
ผลต่างจากการโอนส่วนเกินทุน
จาก การตีราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรจากบริษัทย่อย
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1 มกราคม 2560

5,029,864,510

5,029,864,510

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

4,053,695,590

2,144,528,919

2,144,528,919

2,144,528,919

2,144,528,919

2,144,528,919

26

(908,228,199)

(908,228,199)

(935,467,138)

(935,467,138)

(968,570,794)

13

(593,900,939)

(593,900,939)

(211,335,104)

(211,335,104)

(211,335,104)

13

(79,865,323)

(79,865,323)

-

-

-

-

-

(207,946,714)

(160,000,201)

(160,000,201)

968,406,744

980,221,538

502,986,451

502,986,451

502,986,451

3,803,094,999

4,377,740,979

3,591,132,591

4,754,197,104

3,605,846,208

4,273,339,676

5,416,630,808

2,791,983,278

3,305,539,874

3,829,252,167

25

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่ ว นของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

13,661,071,467 15,390,823,373 11,729,577,873 13,454,145,495 12,796,403,236

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

14,339,134,985 15,544,862,667 11,729,577,873 14,321,651,730 13,777,810,127

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

33,583,898,865 39,763,121,828 30,067,608,058 37,702,971,938 38,600,587,439

678,063,518

154,039,294

-

-

-

-

-

-

867,506,235

981,406,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

หมายเหตุ

2560

(ปรับปรุงใหม่)

การด�ำเนินงานต่อเนื่อง

2561

2560

2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก�ำไรขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้

รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ

19,092,758,074

20,492,665,071

19,022,813,380

20,394,640,810

1,360,098,719

599,748,816

5,468,386,787

4,838,187,486

รายได้จากการขายไม้สับ

185,662,919

434,825,932

185,662,919

434,825,932

รายได้จากการให้บริการ

482,476,633

360,365,973

181,588,809

135,200,419

รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ

รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

งบการเงินรวม

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

249,484,521

363,247,141

254,326,244

370,557,392

-

-

72,052,573

96,829,880

515,443,950

7,482,256

-

-

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

12

-

-

766,981,602

1,451,843,224

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

13

-

-

119,299,997

104,983,997

68,925,331

-

-

-

6,963,402

3,914,766

46,315,210

78,898,463

30,317,921

39,244,669

7,687,030

39,116,782

21,992,131,470

22,301,494,624

26,125,114,551

27,945,084,385

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

2,782,874,841

940,810,995

2,496,457,949

1,910,689,329

287,456,461

(208,968,089)

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
รายได้ภาษีเงินได้

3,070,331,302

731,842,906

2,496,457,949

1,910,689,329

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(931,535,327)

(998,626,247)

(838,064,460)

(884,387,532)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้

2,138,795,975

(266,783,341)

1,658,393,489

1,026,301,797

672,985,943

86,141,255

678,586,976

95,225,912

2,811,781,918

(180,642,086)

2,336,980,465

1,121,527,709

(492,269,166)

(699,744,146)

(70,521,934)

(345,184,849)

2,319,512,752

(880,386,232)

2,266,458,531

776,342,860

(121,080,516)

24,554,982

-

-

(121,080,516)

24,554,982

-

-

28

(21,583,666)

(2,757,162)

(22,434,621)

2,292,747

28

(11,512,128)

(938,737,217)

(11,512,128)

-

(33,095,794)

(941,494,379)

(33,946,749)

2,292,747

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

(154,176,310)

(916,939,397)

(33,946,749)

2,292,747

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,165,336,442

(1,797,325,629)

2,232,511,782

778,635,607

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

รายได้ภาษีเงินได้

13

28

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง

การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

12

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ต้นทุนขายกระดาษ

14,299,895,791

16,183,978,876

16,144,105,598

17,657,737,609

ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ

850,945,869

490,516,415

3,644,153,674

3,992,408,710

ต้นทุนขายไม้สับ

175,217,382

359,027,319

175,217,382

359,027,319

ต้นทุนการให้บริการ

432,431,284

390,607,029

208,662,737

155,743,558

2,584,121,121

3,112,388,122

2,576,694,602

3,128,633,081

765,335,600

736,221,508

720,582,904

652,448,537

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

-

25,393,199

52,089,113

25,393,199

ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

-

33,126,173

5,841,010

33,578,055

101,309,582

29,424,988

101,309,582

29,424,988

19,209,256,629

21,360,683,629

23,628,656,602

26,034,395,056

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

15

รวมค่าใช้จ่าย

ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560

2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ก�ำไร) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

2,138,795,975

(266,783,341)

1,658,393,489

1,026,301,797

ขาดทุนก่อนภาษีจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก

(540,389,088)

(774,431,397)

(70,521,934)

(345,184,849)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

1,598,406,887

(1,041,214,738)

1,587,871,555

681,116,948

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

2,811,213,352

(183,582,595)

2,252,718,379

786,335,565

ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

(311,934,981)

(611,619,331)

(70,521,934)

(345,184,849)

-

-

84,262,086

335,192,144

2,499,278,371

(795,201,926)

2,266,458,531

776,342,860

ก�ำไรก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

รายการปรับกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิทจี่ ะได้รบั (โอนกลับ)

2,421,608,028

2,615,934,264

1,986,476,092

2,140,305,579

19,404,118

15,269,385

9,384,629

9,135,373

1,326,663

6,118,011

(11,000,089)

(1,531,888)

568,566

2,940,509

(180,334,185)

(88,124,815)

ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

122,959,999

106,245,713

74,855,243

70,606,267

(179,765,619)

(85,184,306)

2,319,512,752

(880,386,232)

ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ชวี ภาพ - ต้นกระดาษ

427,803,688

156,862,489

101,309,582

29,424,988

เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อย

-

-

(766,981,602)

(1,451,843,224)

เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม

-

-

(119,299,997)

(104,983,997)

(287,456,461)

208,968,089

-

-

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง

2,655,199,046

(310,146,683)

2,218,771,630

788,628,312

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก

(310,986,884)

(1,401,803,047)

(70,521,934)

(345,184,849)

-

-

84,262,086

335,192,144

2,344,212,162

(1,711,949,730)

2,232,511,782

778,635,607

ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง

471,276

2,470,074

โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก

(179,346,996)

(87,845,973)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)

(4,371,781)

25,393,199

52,089,114

25,393,199

(178,875,720)

(85,375,899)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้

12,928,681

14,630,913

10,013,020

12,422,773

2,165,336,442

(1,797,325,629)

(61,615,477)

110,490,926

(61,615,477)

110,490,926

7,627,644

34,361,728

7,989,139

46,571,754

(6,984,938)

(4,106,869)

(46,315,210)

(78,898,463)

905,130,577

974,179,148

818,519,967

863,831,581

4,572,398,345

3,263,656,221

3,577,084,403

2,288,789,991

ก�ำไรก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

จากการท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง

30

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ฯ

6.17

(1.96)

5.59

1.92

ก�ำไรต่อหุ้นจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

30

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ฯ

6.93

(0.45)

5.56

1.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

(72,052,573)

(96,829,880)

(515,443,950)

7,482,256

-

-

(68,925,333)

33,041,707

5,841,010

33,578,055

(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง

ก�ำไรต่อหุ้น
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(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงาน และงบการเงินรวม

157

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมาย
เหตุ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

4,766,886,521

11,689,611,114

-

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(7,600,269,839)

(13,730,244,227)

(6,188,373,792)

(13,718,063,825)

661,552,022

(22,983,631)

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเดิม

-

(7,350,000)

-

(7,350,000)

(77,267,483)

267,705,787

(62,342,452)

ช�ำระคืนเจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

(198,151,504)

(207,135,747)

(198,151,504)

(207,135,747)

(42,298,119)

(12,880,553)

(15,994,011)

เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาท

-

2,554,121,352

-

2,554,121,352

(1,542,200,000)

(754,200,000)

(1,542,200,000)

(754,200,000)

(457,712,000)

(457,712,000)

-

-

(4,073,964,068)

-

(4,073,964,068)

-

-

-

(158,330,002)

(234,794,004)

(6,000,056)

(9,530,510)

-

-

708,900,000

-

-

-

(7,385,279,900)

(913,004,575)

(7,394,132,845)

(677,811,110)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

(19,500,500)

129,233,490

-

-

61,292,110

(75,636,643)

166,508,982

(198,929,530)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
ที่จัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

586,468,947

662,105,590

340,731,427

539,660,957

(1,054,685)

-

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

646,706,372

586,468,947

507,240,409

340,731,427

-

-

-

-

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

104,983,997

1,134,133

104,983,997

โอนอะไหล่เป็นสินทรัพย์ถาวร

-

4,562,453

-

4,562,453

1,836,996

-

-

-

17,756,075

13,294,860

17,756,075

13,294,860

7,032,781

924,664,445

7,032,781

-

-

20,950,027

-

20,950,027

113,710,220

-

5,060,149,000

4,680,634,874

(6,220,960,717)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินค้าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(116,949,930)

-

(93,585,444)

สินค้าคงเหลือ

811,655,135

8,667,843

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

241,878,622

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(12,249,748)

ช�ำระหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

522,630,945

(30,525,326)

3,349,560,067

3,838,334,132

(133,418,152)

87,656,826

(131,700,859)

578,806

(15,451,355)

(4,595,692)

(12,502,355)

(4,034,320)

5,764,693,678

2,341,431,244

3,801,967,986

(198,612,202)

4,940,786

4,064,531

168,542,263

80,415,944

(895,950,847)

(941,003,620)

(812,339,031)

(833,473,716)

(9,882,028)

7,942,042

(7,159,336)

394,031

4,863,801,589

1,412,434,197

3,151,011,882

(951,275,943)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

-

-

765,847,469

1,451,843,224

224,283,994

-

224,283,994

-

2,557,279,115

(1,555,480)

2,687,149,185

-

เงินสดรับจากการคืนทุน

-

-

302,911,449

-

เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนกิจการบริษัทย่อย

-

-

(642,003,048)

-

(111,577,341)

(95,405,426)

(701,400,000)

(948,925,000)

รับช�ำระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

39,625,333

-

1,960,615,000

1,435,270,000

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

276,900,908

69,980,943

113,988,626

45,995,515

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

(371,856,572)

(667,582,775)

(300,675,443)

(550,468,134)

-

(3,815,613)

-

(3,558,082)

(12,384,516)

(5,921,404)

(1,087,287)

-

2,602,270,921

(704,299,755)

4,409,629,945

1,430,157,523

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อต้นกระดาษ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน

2560

(ปรับปรุงใหม่)

11,699,046,557

(3,803,265,082)

รับดอกเบี้ย

2561

5,784,117,567

(863,863,026)

เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2560

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

(105,800,184)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2561

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

2560

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้
โอนกลับรายการขายรถบรรทุก
หักกลบลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันกับเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

รายงาน และงบการเงินรวม

159

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม

หมาย
เหตุ
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและ
ช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม
4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939)
2560
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและ
อุปกรณ์ ใน
จ�ำนวนที่เท่ากับ
ค่าเสื่อมราคาของ
จ�ำนวนที่ตีราคา
เพิ่ม เข้าก�ำไร
สะสม - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
24
โอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
อาคารและ
อุปกรณ์ จากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ 24
โอนก�ำไรสะสม
ส่วนที่ยังไม่ได้
จัดสรรเป็นส�ำรอง
25
ตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
โดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31
4,053,695,590 2,144,528,919 (908,228,199) (593,900,939)
ธันวาคม 2560

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้วของบริษัทร่วม
ส�ำรองตามกฎหมาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตรา
ต่างประเทศ

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

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�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ก�ำไรสะสม

หมาย
เหตุ
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและ
ช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2561
ก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�ำหรับปี
โอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาอาคาร
และอุปกรณ์
ในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากับ
ค่าเสือ่ มราคาของ
จ�ำนวนทีต่ รี าคาเพิม่
เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
โอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์
จากการจ�ำหน่าย/ตัด
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ลดลง
จากการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาอาคารและ
อุปกรณ์เนือ่ งจากการ
โอนสินทรัพย์ถาวร
จากบริษทั ย่อย
โอนกลับส�ำรองตาม
กฎหมายจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
โอนก�ำไรสะสมส่วนที่
ยังไม่ได้จดั สรรเป็น
ส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
การออกหุน้ เพิม่ ทุน
ของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายโดย
บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้วของบริษัทร่วม
ส�ำรองตามกฎหมาย

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

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

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตรา
ต่างประเทศ

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

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

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(79,865,323)

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

123,200,879

3,206,235,389

1,689,201,852

397,992,688

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

-

-

-

-

-

2,499,278,371

(179,765,619)

2,319,512,752

-

-

-

-

-

- 2,499,278,371

-

-

-

-

-

-

(22,473,565)

(121,080,516)

(11,512,128)

-

-

(132,592,644)

(155,066,209)

889,899

(154,176,310)

-

-

-

-

-

- 2,476,804,806

(121,080,516)

(11,512,128)

-

-

(132,592,644)

2,344,212,162

(178,875,720)

2,165,336,442

24

-

-

-

-

-

-

487,263,562

-

(458,603,608)

(19,554,738)

(9,105,216)

(487,263,562)

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

77,373,772

-

(77,252,729)

-

(121,043)

(77,373,772)

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

446,061,154

-

-

(446,061,154)

-

(446,061,154)

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

47,946,513

(47,946,513)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(43,435,186)

43,435,186

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

31,620,392

(31,620,392)

-

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

- (4,073,964,068)

-

-

-

-

- (4,073,964,068)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

708,900,000

708,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,000,056)

(6,000,056)

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

(79,865,323)

968,406,744 3,803,094,999

2,120,363

2,706,813,437

1,175,639,447

388,766,429

4,273,339,676 13,661,071,467

- (4,073,964,068)

678,063,518 14,339,134,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมของการปรับปรุง
รายการจากการจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- หลังการปรับปรุง
ก�ำไรส�ำหรับปี
(ปรับปรุงใหม่)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
โอนส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ในจ�ำนวนที่เท่ากับค่าเสื่อม
ราคาของจ�ำนวนที่ตีราคา
เพิ่ม เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
24
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและอุปกรณ์
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
24
โอนกลับผลต่างจากการจัด
โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทจากการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย
โอนเงินปันผลรับจากบริษัท
ย่อยก่อนการรวมธุรกิจเข้า
ก�ำไรสะสม
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การโอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อย

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

4,053,695,590

2,144,528,919

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

-

-

-

-

-

-

4,053,695,590

2,144,528,919

(968,570,794)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดสรรแล้วส�ำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ยังไม่ได้จัดสรร

3,605,846,208

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

3,829,252,167

3,829,252,167

-

12,796,403,236

-

-

981,406,891

981,406,891

3,605,846,208

3,829,252,167

3,829,252,167

981,406,891

13,777,810,127

-

441,150,716

-

-

335,192,144

776,342,860

-

-

2,292,747

-

-

-

2,292,747

-

-

-

443,443,463

-

-

335,192,144

778,635,607

-

-

-

-

484,443,968

(484,443,968)

(484,443,968)

-

-

-

-

-

-

-

39,268,325

(39,268,325)

(39,268,325)

-

-

-

-

33,103,656

-

-

-

(33,103,656)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

214,298,796

-

-

-

214,298,796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(449,092,800)

(449,092,800)

4,053,695,590

2,144,528,919

(935,467,138)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

4,754,197,104

3,305,539,874

3,305,539,874

867,506,235

14,321,651,730

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจาก
การจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

ผลต่างจาก
การโอนส่วนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากโอนสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

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

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการ
จากการจัดโครงสร้างการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

867,506,235

867,506,235

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 - หลังการปรับปรุง

4,053,695,590

2,144,528,919

(935,467,138)

(211,335,104)

(160,000,201)

502,986,451

4,754,197,104

3,305,539,874

3,305,539,874

867,506,235

14,321,651,730

ก�ำไรส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

2,182,196,445

-

-

84,262,086

2,266,458,531

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

-

(22,434,621)

(11,512,128)

(11,512,128)

-

(33,946,749)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับ
ปี

-

-

-

-

-

-

2,159,761,824

(11,512,128)

(11,512,128)

84,262,086

2,232,511,782

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์ ในจ�ำนวนที่
เท่ากับค่าเสือ่ มราคาของจ�ำนวนที่
ตีราคาเพิม่ เข้าก�ำไรสะสม - สุทธิ
24
จากภาษีเงินได้

-

-

-

-

-

-

472,738,252

(472,738,252)

(472,738,252)

-

-

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จากการ
24
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์

-

-

-

-

-

-

77,252,729

(77,252,729)

(77,252,729)

-

-

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การ
12
ควบคุมเดียวกัน

-

-

(642,003,048)

-

-

-

-

-

-

-

(642,003,048)

สินทรัพย์สุทธิที่รับโอนจากการ
รวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุ ม
12
เดียวกัน

-

-

625,100,721

-

-

-

-

-

-

(625,100,721)

-

โอนผลต่างจากการจัดโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
เข้าก�ำไรสะสม

-

-

16,902,327

-

-

-

(16,902,327)

-

-

-

-

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์เนือ่ งจาก การ
โอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษทั ย่อย 24

-

-

-

-

(47,946,513)

-

-

47,946,513

47,946,513

-

-

โอนก�ำไรจากการคืนเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยเข้าก�ำไรสะสม

-

-

-

-

-

-

49,711,479

-

-

-

49,711,479

โอนเงินปันผลรับจากบริษทั ย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจเข้าก�ำไรสะสม

-

-

-

-

-

-

168,337,598

-

-

-

168,337,598

เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อยก่อน
การรวมธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(326,667,600)

(326,667,600)

-

-

-

-

-

-

(4,073,964,068)

-

-

-

(4,073,964,068)

4,053,695,590

2,144,528,919

(935,467,138)

(211,335,104)

(207,946,714)

502,986,451

3,591,132,591

2,791,983,278

2,791,983,278

-

11,729,577,873

หมาย
เหตุ

เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

32

ผลต่างจาก
การซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้วส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
ชื่อบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมี บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ
โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�ำหน่าย
เยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1 หมู่ 2 ต�ำบลท่าตูม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จัดตั้งขึ้นใน
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด

การลงทุน

ไทย

99.99

99.99

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ

ไทย

71.43

71.43

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี

ไทย

-

62.11

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี

ไทย

-

5.77

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี

ไทย

51.00

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำ
เพื่ออุตสาหกรรม

ไทย

99.99

บริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
DA Alizay SAS
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ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

ไทย

28.56

28.56

บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี

ไทย

-

37.88

บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด
(ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี

ไทย

-

94.22

ส่งเสริมการปลูกต้นกล้า
แก่เกษตรกร

ไทย

48.99

48.99

ผลิตและจ�ำหน่าย
เยื่อกระดาษ

ไทย

99.99

99.99

ผลิตและจ�ำหน่าย
กระดาษ

บังกลาเทศ

99.99

99.99

Metro Profit International Limited

การลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

Eastsun International Trading Limited

การลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

A-Maritime Holding Company Limited

การลงทุน

ฮ่องกง

100.00

100.00

การลงทุน

สิงคโปร์

100.00

100.00

ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า

ฝรั่งเศส

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่านบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย
กระดาษ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

บริษัท คันนา จ�ำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
Quality Paper Mill Limited

2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

DA International Capital Holding (Singapore) Pte.
Ltd.
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน DA Alizay SAS
Biomass Energie d’ Alizay

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Eastsun International Trading Limited
APC Middle East FZE

รับจ้างตัดกระดาษ

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

Alizay Paper Converting Egypt LLC.
รับจ้างตัดกระดาษ
อียิปต์
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน A-Maritime Holding Company Limited

51.00

Alizay 1 Shipping Company Limited

ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง

100.00

100.00

99.99

Tofte 1 Shipping Company Limited

ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง

100.00

100.00

NPS Mosa Shipping Company Limited

ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือเดินทะเล

ฮ่องกง

100.00

100.00

ไทย

-

99.99

ฝรั่งเศส

-

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Alizay 1 Shipping Company Limited
ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือเดินทะเล
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน Tofte 1 Shipping Company Limited
Alizay 1 Shipping S.A.

สาธารณรัฐ
ปานามา

ขนส่งสินค้าระหว่าง
สาธารณรัฐ
ประเทศทางเรือเดินทะเล ปานามา
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน NPS Mosa Shipping Company Limited
Tofte1 Shipping S.A.

NPS Mosa Shipping S.A.

ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือเดินทะเล

สาธารณรัฐ
ปานามา

ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษทั ฯ น�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึง
วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ง
เกิดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และทุนเรือน
หุน้ ของบริษทั ย่อยได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
ช) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทั ฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม
2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำ� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ การให้แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผี ลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
หลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�ำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้
รายได้ในจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้ ส่งมอบให้แก่ลกู ค้า และ
ก�ำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 หลังจากมาตรฐานฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการ
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนเงินของ
รายการจัดประเภทรายการใหม่ มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน:
รายได้จากการขายกระดาษลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่ายลดลง

(318)
318

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผน
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ ผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการ
เงิน และเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นีม้ ผี ลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทาง การบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. การปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลังจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาโอนกิจการทัง้ สิน้ กับบริษทั ย่อยสามแห่งประกอบด้วยบริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด บริษัท
ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นสูงสุดที่เป็นบุคคลเดียวกัน
โดยมีต้นทุนการรวมธุรกิจจ�ำนวน 642 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อจ�ำนวน 625 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึก
ส่วนต่าง ที่สูงกว่าระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยจ�ำนวน 17 ล้านบาทไว้ภาย
ใต้บญ
ั ชี “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ผลต่างดังกล่าวได้กลับรายการเข้าก�ำไรสะสมในปีปัจจุบันแล้วทั้งจ�ำนวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกรับโอนส่วน
เกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์ในบริษัทย่อยจ�ำนวน 52 ล้านบาทในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยบันทึกกับบัญชี “ผลต่างจากการโอนส่วน
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เนื่องจากการโอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย” ซึ่งเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นกัน
โดยเป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยทั้งสามแห่งดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน บริษัทฯ จึงถือ
เสมือนว่าบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จึงรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยไม่ค�ำนึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
(วันทีม่ กี ารรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษทั ย่อย) นอกจากนี้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ และน�ำเสนองบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบ
เทียบไว้ ณ ทีน่ เี้ พือ่ สะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

(49)
725
197
(5)

(52)
782
258
(7)

(868)
(868)

(981)
(981)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน:
รายได้ลดลง
ค่าใช้จ่ายลดลง
ก�ำไรส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท):
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(225)
108
(117)

(241)
360
119

(0.29)

0.30

5. นโยบายการบัญชีที่ส�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
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ ี สภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการเบิกใช้

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนหรือราคาตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารส�ำนักงาน
อาคารโรงงาน
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เรือ รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น

5.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่
กว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี น้ ทุนมาตรฐานซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับจากกระทรวงการคลังในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อมี การส่งออก

5.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณามูลค่า
ของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัด
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น ครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระส�ำคัญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ ำ� นวน
สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนั้ เคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รบั รูร้ าคาทีล่ ดลงในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคาใหม่นจี้ ะถูก
รับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
• บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นนั้ เคยมีการตีราคาเพิม่ ขึน้ และยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์” อยูใ่ นส่วน
ของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจาก การตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วน
เกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุก ๆ 3 ปีถึง 5 ปี
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30 ปี และ 40 ปี
15 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
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขายได้ถูก
น�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่า
ใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์นนั้ ณ วัน
ทีซ่ อื้ 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
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด การด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

5.10 สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพเป็นต้นกระดาษซึง่ จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักประมาณการค่าใช้จา่ ย ณ จุดเก็บเกีย่ ว มูลค่า
ยุตธิ รรมของต้นกระดาษค�ำนวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีทไี่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างน่าเชือ่ ถือ สินทรัพย์ชวี ภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อย
ค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
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5.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซึ่งแสดงหักจากมูลค่าหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยตัดจ�ำหน่ายเป็น
ดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถู
กบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วม และบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิ ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มี
อ�ำนาจในการวางแผนและควบคุม การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่าย จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคารและพื้นที่ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนิน
งาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.14 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รายการ
ต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน
อืน่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจ ด้อยค่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่ง
ใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มขี อ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมด
ไปหรือลดลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจาก การด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น
หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สนิ ทรัพย์นนั้ แสดงด้วยราคาทีต่ ใี หม่ การกลับรายการส่วนทีเ่ กินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีทคี่ วรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิม่
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5.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.17 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ในระดับสูงมาก การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัด
ประเภทสินทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยวัดมูลค่ากลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิกทีจ่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายด้วยจ�ำนวนทีต่ ำ�่ กว่าระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลก�ำไรขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องในส่วนของก�ำไรขาดทุน

5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว มีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากร เชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

5.20 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ บันทึกสัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน

5.21 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 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื่องที่มีความ
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญมีดงั นี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ พิจารณาว่า บริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมในบริษทั คันนา จ�ำกัด ถึงแม้วา่ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะถือหุน้ และมีสทิ ธิ
ออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
เสียงส่วนใหญ่และสามารถสัง่ การกิจกรรมทีส่ ำ� คัญของบริษทั ดังกล่าวได้ อีกทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ๆ เท่านัน้ ดังนัน้ บริษทั คันนา
จ�ำกัด จึงถือเป็นบริษทั ย่อยของกลุม่ กิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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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 ระเมินราคาอิสระโดยใช้วธิ ี
เปรียบเทียบราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภททีด่ นิ และใช้เกณฑ์ราคาเปลีย่ นแทนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ การ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชวี ภาพต้นกระดาษด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักประมาณการค่าใช้จา่ ย ณ จุดเก็บเกีย่ ว ซึง่ มูลค่า
ยุตธิ รรมนีไ้ ด้คำ� นวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
เช่น ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกีย่ ว น�ำ้ หนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกีย่ ว อัตราการเติบโตของต้นกระดาษ อัตราการรอดตายและอัตราคิดลด เป็นต้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�ำไร ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ ดุลยพินจิ ในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คั ญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561

2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
ขายกระดาษ
ขายเยื่อกระดาษ
ขายวัสดุหีบห่อ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อกระดาษ
ซื้อน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ซื้อต้นกระดาษ
ซื้ออะไหล่
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าส่วนลดจ่ายจากการขายเยื่อ
กระดาษ
ค่าจ้างบริหารจัดการไม้
ค่าบริการจ้างตัดกระดาษ
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
รายได้อื่น
รายได้จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
2,687
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลจ่าย
4,028
-
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

(ปรับปรุงใหม่)

29
4,851
20

80
5,989
5

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

42
767
6

76
1,452
4

อัตราร้อยละ 4.62 ถึง 5.46 ต่อปี
อัตราที่ประกาศจ่าย
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

7,121
439
59
832
-

9,756
376
40
778
132

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

-

45

107
10
84

140
13
80

2,687

-

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

4,028

-

อัตราที่ประกาศจ่าย

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้า
ขายน�้ำมันยางด�ำ
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าขนส่ง
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าบริการวิจัยและพัฒนา
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

2561

2560

2561

279
153
33

281
134
73

279
153
33

281
134
73

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

119
74
10
11

105
3
7
21

119
74
10
11

105
3
7
21

อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

3,106
95

2,921
315

2,426
64

2,267
260

5
4
5
3

6
37
19
1

5
2
5
3

6
29
19
1

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

(ปรับปรุงใหม่)

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ขายกระดาษ
ขายเยื่อกระดาษ
ขายน�้ำ
ขายเปลือกไม้ ชิ้นไม้สับและฝุ่น
ขายสารเคมี
ขายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ขายสินทรัพย์
ขายสินทรัพย์ถาวร

1,316
1,509
8
14
35
40

869
312
8
13
21
36

1,316
1,509
14
35
40

869
312
13
21
36

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและ ราคา
ที่ตกลงร่วมกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกส่วนต่างที่ก�ำหนด

118

34

118

34

ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

181

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
รายได้อื่น
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อกระดาษ
ซื้อไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
ซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ
ซื้อสารเคมี
ซื้อน�้ำมันเชื้อเพลิง
ซื้อไม้แปรรูป
ซื้อต้นกระดาษ
ซื้อวัสดุหีบห่อ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าบริการด้านการขายและการ
ตลาด
ค่าบ�ำบัดน�้ำเสีย
ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2560

นโยบายการก�ำหนดราคา

(ปรับปรุงใหม่)

41
12
3
24

31
12
36
28

41
24

31
1
36
28

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
อัตราร้อยละ 1.41 ถึง 4.99 ต่อปี
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

1,324
1,145
1
165
120
220
33
645

849
20
185
114
276
29
739

1,324
1,145
1
136
120
167
27
371

849
2
158
114
190
25
442

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

159
68

79
71

158
64

79
69

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

673
14
477

710
45
564

673
7
464

710
45
555

ราคาตามสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

28

32

รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลจ่าย
6
-
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2561

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับรายการธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น โดยสัญญาที่ส�ำคัญมีเงื่อนไข
สรุปได้ดังนี้
(ก) สัญญาระหว่างบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คู่สัญญา

เงื่อนไขที่ส�ำคัญของสัญญา

บริษัท ไชโย เอเอ จ�ำกัด
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

ซือ้ ไม้ทอ่ นยูคาลิปตัสและชิน้ ไม้สบั โดยผูข้ ายต้องส่งมอบ ไม้ทอ่ นและชิน้ ไม้สบั ให้
บริษัทฯ ในปริมาณรวมกันไม่ต�่ำกว่า ปีละ 1,200,000 ตันแห้ง โดยมีการก�ำหนด
ราคาซื้อขายสูงสุดอ้างอิงจากราคาไม้สับที่ประเทศญี่ปุ่นซื้อจากตลาดโลก แปลง
ค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ หักด้วย ค่าขนส่งซึ่งก�ำหนดเป็น
อัตราคงที่หรือตามสูตรการค�ำนวณที่ก�ำหนด และปรับด้วยอัตราส่วนการแปรรูป
และค่าใช้จา่ ยในการแปรรูปไม้ทอ่ นเป็นไม้สบั ซึง่ ก�ำหนดเป็นอัตราคงที่ นอกจากนี้
หากไม้ทอ่ นทีส่ ง่ มอบมีคา่ ความชืน้ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 49 บริษทั ฯ จะชดเชยค่าความชืน้
ให้ในอัตรา 30 บาทต่อตันต่อความชื้นที่ลดลงร้อยละ 1 แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7
ทัง้ นี้ ผูข้ ายให้สทิ ธิบริษทั ฯ ในการเจรจากับผูข้ ายเพือ่ ปรับลดราคาลงได้ตามภาวะ
ตลาด
หากผู้ขายประสงค์จะรับช�ำระเงินค่าไม้ท่อนหรือชิ้นไม้สับล่วงหน้า ผู้ขายจะให้
ส่วนลดแก่บริษัทฯ 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 ตัน
ต่อปีของแรงดันไอน�้ำปานกลาง (เอ็มพี) ซึ่งราคามูลฐานของค่าพลังงานไอน�้ำจะ
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา ถ่านหิน อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐฯและดัชนี
ค่าระวางเรือ ส่วนราคามูลฐานของค่าพลังไอน�้ำจะปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้
บริโภค นอกจากนี้ หากบริษทั ฯ ซือ้ ไอน�ำ้ ในปริมาณมากกว่าปริมาณขัน้ ต�ำ่ ทีส่ ญ
ั ญา
ก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้อขึ้น
อยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซื้อกระแสไฟฟ้าก�ำลังสูงสุด 121,050 กิโลวัตต์ตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิง
จากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประกาศและมีผลบังคับใช้
ในขณะท� ำ สั ญ ญาฉบั บ นี้ และหากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารประกาศ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผูข้ ายจะปรับเปลีย่ นอัตราค่าไฟฟ้าทีเ่ รียกเก็บในเดือน
ถัดไป สัญญานี้สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2557 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 5 ปี
ซือ้ กระแสไฟฟ้าก�ำลังสูงสุด 52,235 กิโลวัตต์ตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจาก
ตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะ
ท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนั้น ๆ สัญญานี้จะสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2563 และต่อ
อายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 5 ปี
ขายน�ำ้ มันยางด�ำ โดยผูซ้ อื้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายน�ำ้ มันยางด�ำในปริมาณประมาณ
การ 530,000 ตันต่อปี โดยมีปริมาณขั้นต�่ำ 500,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนด
ราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับลดตามสัดส่วนค่าความร้อน
ระหว่างน�้ำมันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติ และน�ำมาหักลบกับค่าใช้จ่ายใน
การระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ มันยางด�ำเจือจาง สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนพฤศจิกายน
2571

28

-

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

6

-

อัตราที่ประกาศจ่าย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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คู่สัญญา

เงื่อนไขที่ส�ำคัญของสัญญา

คู่สัญญา

เงื่อนไขที่ส�ำคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ขายเปลือกไม้ โดยผูซ้ อื้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายเปลือกไม้ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 150,000
ตันต่อปี โดยราคาซือ้ ขายเปลือกไม้ จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วน
ค่าความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และน�ำมาปรับลดกับความ
ด้อยค่าของเปลือกไม้ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันปานกลางส�ำหรับ
โรงเยื่อ 1 ในปริมาณขั้นต�่ำ 200,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึ่ง
จะปรับตาม การเพิม่ ขึน้ ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ราคามูลฐานอยูท่ ี่ 511 บาทต่อตัน
และปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ ราคา มูลฐานอยูท่ ี่ 70,924 บาทต่อตัน
ต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำในปริมาณมากกว่าปริมาณ
ขั้นต�่ำที่สัญญาก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6
ของราคาซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้ จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2571

ซื้อกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 เมกะวัตต์ตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจาก
ตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะ
ท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราใหม่ในเดือนที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับนั้น ๆ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 61,700 ตันต่อปี โดยคิดราคาตามอัตรา
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา สัญญานีส้ นิ้ สุดใน เดือนกรกฎาคม 2555 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ
1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากอัตรา ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหากการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค มีการประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผูข้ ายจะปรับเปลีย่ นอัตรา
ค่าไฟฟ้าทีเ่ รียกเก็บในเดือนถัดไป สัญญานีส้ นิ้ สุดในเดือนกรกฎาคม 2555 และต่ออายุ
อัตโนมัตชิ ว่ งละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซื้ อ น�้ ำ ดิ บ โดยคิ ด ราคาตามอั ต ราที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา สั ญ ญานี้ สิ้ น สุ ด ในเดื อ น
กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซื้อน�้ำเย็นโดยคิดราคาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
กรกฎาคม 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด

ซื้อน�้ำประปาโดยคิดราคาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
กันยายน 2555 และต่ออายุอัตโนมัติช่วงละ 1 ปี

Double A International Network
Company Limited
Double A Pulp & Paper Company Limited

ค่าบริการเกี่ยวกับการตลาดและส่งเสริมการขายในต่างประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่านาย
หน้าในอัตราร้อยละ 1.0 ถึงร้อยละ 5.0 จากยอดขายโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
ที่จ�ำหน่าย สัญญานี้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557 และต่ออายุอัตโนมัติคราวละ
1 ปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด

ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่ายกระดาษของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่าย
ค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 0.75 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 3.0 ของยอดขายที่
บริษทั ฯ ได้รบั จากลูกค้าทีซ่ อื้ กระดาษทีผ่ ลิตโดยบริษทั ฯ จากการจัดจ�ำหน่ายของ
บริษัทดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จ�ำหน่าย สัญญานี้สิ้นสุดในเดือน
มิถนุ ายน 2563 และต่ออายุอตั โนมัตชิ ว่ งละ 3 ปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด

ซื้อแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายในปริมาณ
ขั้นต�่ำ 80,000 ตันต่อปี ราคาซื้อขายคิดตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้จะ
สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2564 และต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
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ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประกาศและ มีผลบังคับใช้ในขณะท�ำสัญญาฉบับนี้ และหาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ผู้ขายจะปรับ
เปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป หรือเมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อได้รับ
ทราบถึงการปรับราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าว สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน
2571
ขายน�้ำมันยางด�ำ โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายน�้ำมันยางด�ำในปริมาณขั้นต�่ำ
450,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ปรับลดตามสัดส่วน ค่าความร้อนระหว่างน�้ำมันยางด�ำเจือจางและก๊าซธรรมชาติ
และน�ำมาหักลบกับค่าใช้จา่ ยในการระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ มันยางด�ำเจือจาง สัญญา
นี้จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571
ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ
ไอน�้ำแรงดันต�ำ่ และไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นต�่ำรวม
420,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึ่งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับแอลพี และ 511
บาทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐาน
อยู่ที่ 70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ซื้อไอน�้ำใน
ปริมาณมากกว่าปริมาณขั้นต�่ำที่สัญญาก�ำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดในอัตรา
ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 ของราคาซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ สัญญานี้จะสิ้นสุดใน
เดือนธันวาคม 2571

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ขายเปลือกไม้ โดยผูซ้ อื้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายเปลือกไม้ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 350,000
ตันต่อปี โดยราคาซือ้ ขายเปลือกไม้ จะอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ปรับลดตามสัดส่วน
ค่าความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงเปลือกไม้และถ่านหิน และน�ำมาปรับลด กับความ
ด้อยค่าของเปลือกไม้ สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด

ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) และไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ
ไอน�้ำแรงดันต�ำ่ และไอน�้ำแรงดันปานกลางส�ำหรับโรงเยื่อ 2 ในปริมาณขั้นต�่ำรวม
610,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึ่งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคา ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตันส�ำหรับ แอลพี และ
511 บาทต่อตันส�ำหรับเอ็มพี และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคา
มูลฐานอยู่ที่ 75,341 บาทต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือน
กรกฎาคม 2565

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

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

เงื่อนไขที่ส�ำคัญของสัญญา

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

ค่าบริการจัดการโรงงานโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มี
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่สายการผลิตใหม่เริ่มด�ำเนินการและต่ออายุอัตโนมัติช่วง
ละ 1 ปี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและ มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ และหากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มี
การประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าทีซ่ อื้ ขายกันจะเปลีย่ นไปคิดตามอัตรา
ใหม่ ตั้งแต่เดือนที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศเป็นต้นไป สัญญานี้จะสิ้นสุด
ในเดือนมกราคม 2562

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

เงื่อนไขที่ส�ำคัญของสัญญา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซือ้ กระแสไฟฟ้าตามราคาตามสัญญา โดยอ้างอิงจากตารางอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีป่ ระกาศและ มีผลบังคับใช้ในขณะนัน้ และหากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มี
การประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าทีซ่ อื้ ขายกันจะเปลีย่ นไปคิดตามอัตรา
ใหม่ ตั้งแต่เดือนที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศเป็นต้นไป สัญญานี้จะสิน้ สุด
ในเดือนกรกฎาคม 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน)

ซื้อไอน�้ำแรงดันต�่ำ (แอลพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อไอน�้ำในปริมาณขั้นต�่ำ 320,000 ตันต่อปี
โดยมีสูตรค�ำนวณราคาไอน�้ำ คือ Base energy rate 178 Base coal rate 356 บาท
ต่อตัน Base freight rate 59 บาทต่อตัน โดยมีกำ� หนดมูลค่ามูลฐานอยูท่ ี่ 70,990 บาท
ต่อตันต่อชั่วโมงต่อเดือน และซื้อขายไอน�้ำแรงดันปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อไอน�้ำ
ปริมาณขั้นต�่ำ 320,000 ตันต่อปี โดยมีสูตรค�ำนวณ คือ Base energy rate 193 Base
coal rate 386 บาทต่อตัน Base freight rate 64 บาทต่อตัน โดยมีก�ำหนดมูลค่า
มูลฐานอยูท่ ี่ 70,990 บาทต่อตันต่อชัว่ โมงต่อเดือน สัญญานีจ้ ะสิน้ สุดในเดือนมิถนุ ายน
2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด

ซื้อไอน�้ำแรงดันไอน�้ำปานกลาง (เอ็มพี) โดยผู้ซื้อตกลงซื้อ ไอน�้ำแรงดันปานกลางใน
ปริมาณขั้นต�่ำ 40,000 ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 80,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนด
ราคามูลฐานซึ่งจะปรับตามการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคา มูลฐานอยู่ที่
511 บาทต่อตัน และปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924
บาทต่อตันต่อชั่วโมง ต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565
ซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ (แอลพี) โดยผูซ้ อื้ ตกลงซือ้ ไอน�ำ้ แรงดันต�ำ่ ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ 374,000
ตันต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 400,000 ตันต่อปี โดยมีการก�ำหนดราคามูลฐานซึ่งจะปรับ
ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 496 บาทต่อตัน และ
ปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งราคามูลฐานอยู่ที่ 70,924 บาทต่อตันต่อชั่วโมง
ต่อเดือน สัญญานี้ จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565

บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานในอัตราค่าเช่า 443,240 บาทต่อเดือน สัญญานี้จะสิ้นสุดใน
เดือนกันยายน 2564

สัญญาในส่วนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทัง้ หมดข้างต้นทีม่ กี ารต่ออายุอตั โนมัตจิ ะมีการระบุเงื่อนไขไว้ว่า หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาล่วงหน้า สัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดสัญญาแต่ละ
ฉบับ คู่สัญญา ทุกบริษัทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ส่งผลให้สัญญาในส่วนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
Quality Paper Mill Limited
DA Alizay SAS
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ�ำกัด
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
DA Alizay SAS
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด
Double A (Jiangsu) Paper Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทย่อยอื่น
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ�ำกัด
บริษัทร่วมอื่น

-

-

85
85

73
866
939

138
36
6
180

98
28
126

138
36
6
180

98
28
126

760
359
293
30
1,442
(1)
1,441
1,621

242
390
13
645
(1)
644
770

760
359
293
30
1,442
(1)
1,441
1,706

242
390
13
645
(1)
644
1,709

-

-

-

122
1
123

41
1
7
49

16
30
46

41
1
7
49

16
30
46
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
2561
2560
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
Double A International Network Company Limited
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

19
4
1
38
62
(6)
56
105

84
30
29
76
219
(6)
213
259

19
4
1
33
57
(6)
51
100

84
30
29
73
216
(6)
210
379

1,726

1,029

1,806

2,088

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)(1)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(1)
ค่าไฟฟ้าและค่าไอน�้ำ

117
117

-

94
94

-

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าไฟฟ้าและไอน�้ำ จ�ำนวน 117 ล้านบาท (เฉพาะ
บริษัทฯ : จ�ำนวน 94 ล้านบาท) (2560: ไม่มี เฉพาะบริษัทฯ : ไม่มี) ให้แก่บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับส่วนลด
ส�ำหรับค่าสินค้าจากการจ่ายล่วงหน้าในอัตราเฉลี่ย MLR บวกร้อยละ 1 ต่อปี ไม่มีหลักประกันส�ำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
รวมเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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-

-

1
1

-

-

105
105
105

1

105

-

105

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Paper Tree (Cambodia) Company Limited
Paper Tree Investment Company Limited
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

1,259
1,259

84
83
167
167

95
95
95

-

1,259

เงินให้กู้ยืมข้างต้นมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.41 ถึง 4.99 ต่อปี (2560:ร้อยละ 1.41 ถึง 4.82 ต่อปี)
(เฉพาะบริษัทฯ : ร้อยละ 4.62 ถึง 5.12 ต่อปี 2560: ร้อยละ 4.62 ถึง 5.46 ต่อปี)

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1
4
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
(1)
(1)
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
3

-

1
(1)

(1)

-

-

1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
DA Alizay SAS
บริษัทย่อยอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

-

988
43
40
1,071

1,610
41
811
34
2,496

105
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จ�ำกัด
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทย่อย
DA Alizay SAS
บริษัทย่อยอื่น
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Promeco Service Company Limited
Double A International Network Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
83
74
34
16
207

27
23
135
37
222

59
74
21
15
169

94
40
134
341

65
40
105
327

1
31
32
1,272

27
23
77
35
162
6
35

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Paper Tree (Cambodia) Company Limited
Paper Tree Investment Company Limited
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

เพิ่มขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

95
95

29
83
112

(40)
(40)

84
83
167

41

(หน่วย: ล้านบาท)

2,699

-

-

1
1

106

4
4

20
20

1
1

8

8
114

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,259
1,259

เพิ่มขึ้นระหว่าง
ปีปัจจุบัน

702
702

ลดลงระหว่าง
ปีปัจจุบัน

(1,961)
(1,961)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

8

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
30
36
54
120
124
465

7
50
41
98
118
445

30
36
52
118
120
1,392

6
50
36

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้
บริหาร ดังต่อไปนี้

92

214
2,913

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
74
82
1
74
83

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
64
63
1
64
64

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหารของส่วนการด�ำเนินงานที่
ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 3 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 8 ล้านบาท)
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินฝากธนาคาร
รวม

647
647

586
586

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
507
341
507
341

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 4.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.01
ถึง 3.00 ต่อปี) (เฉพาะบริษทั ฯ : ร้อยละ 0.01 ถึง 0.85 ต่อปี 2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
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 - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

549

341

549

905

844
46
111
72
1,622
(1)
1,621

134
46
196
54
771
(1)
770

844
55
137
122
1,707
(1)
1,706

475
36
238
56
1,710
(1)
1,709

1,484

2,506

1,484

2,453

533
9
55
2,081

688
18
8
68
3,288

533
9
53
2,079

676
17
3
50
3,199

(43)
2,038
3,659

(45)
3,243
4,013

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
(41)
(33)
2,038
3,166
3,744
4,875

105
31
136
3,795

259
31
290
4,303

100
29
129
3,873

งบการเงินรวม
2561
2560
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

379
10
389
5,264

10. สินค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

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

2561

2560

1,808
236
278
257
453
616
48
3,696

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(13)
(14)
(61)
(88)

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

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561
2560
1,795
236
278
257
439
555
48
3,608

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
2561
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบเยื่อกระดาษเพื่อผลิต
ไม้ท่อนและชิ้นไม้สับ
สารเคมี น�้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

1,887
228
278
258
405
448
47
3,551

2560

(ปรับปรุงใหม่)

1,560
473
176
775
360
516
325
4,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(13)
(14)
(61)
(88)

(15)
(14)
(19)
(50)
(98)

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561
2560
1,874
228
278
258
391
387
47
3,463

1,545
473
176
761
341
466
325
4,087

บริษัทฯ ได้จ�ำน�ำสินค้าคงเหลือซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไม่น้อยกว่าจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท และ
มีการโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับสินค้าคงเหลือให้แก่ธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 51 ล้าน
บาท (2560: จ�ำนวน 39 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 30 ล้านบาท 2560: จ�ำนวน 28 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 49 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 33 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 40 ล้าน
บาท 2560: จ�ำนวน 30 ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และลดลงจากการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 22 ล้านบาท
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ, สุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกค้างรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

357
(147)
210
103
22
54
29
93
3
514

280
(148)
132
410
191
136
37
17
4
927

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
320
233
(147)
(148)
173
85
99
409
18
148
43
52
29
37
93
17
3
4
458
752

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
บริษัท
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

2561

สัดส่วนเงินลงทุน

2560

2,600 ล้านบาท
3,500 ล้านบาท
40 ล้านบาท
502 ล้านบาท
-

2561
ร้อยละ
99.99
71.43
51.00
99.99
-

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

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
2561
2560

ราคาทุน

2560
ร้อยละ
99.99
71.43
62.11
5.77
51.00
99.99
99.99
100.00

2561

2560

2,600
2,500
48
300
5,448

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

(11)
(11)

(11)
(178)
(189)

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
190
125
1,000
6
10
446
442
767
1,452

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2561
2560
2,589
2,500
48
300
5,437

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

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�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

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยในระหว่างปี
2561

2560

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยในระหว่างปี
2561

2560

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมในระหว่างปี

2561
ร้อยละ
49.00

2560
ร้อยละ
49.00

2561

2560

2561

2560

40

45

1

3

-

-

6

10

51.01

51.01

638

109

(181)

(88)

1

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

197

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
มิเนอรัล จ�ำกัด
2561
2560
44
33
65
90
19
19
9
11

บริษัท คันนา จ�ำกัด
2561
29
1,234
10
1

2560
26
1,676
1,441
47

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัทฯ โดยตรง
เงินลงทุนใน DA Alizay SAS
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน DA Alizay SAS จ�ำนวน
75.74 ล้านหุ้นซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่ Double A Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่
ของกลุม่ บริษทั โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขายจ�ำนวนเงินประมาณ 2,687 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับผูซ้ อื้ เพือ่ ท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ภายใต้สัญญาดังกล่าวระบุถึงการให้สิทธิแก่ Double A Holdings Limited และ DA Alizay
SAS ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในเขตการขายสินค้าบางประเทศในทวีปยุโรปและประเทศบราซิล สิทธิในการใช้ตราสินค้า และสิทธิในการใช้
เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการให้ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 515 ล้านบาทในงบการเงินรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนใน DA Alizay SAS ไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 178 ล้านบาท หลังจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้บันทึกกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจ�ำนวน 72 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นทั้งจ�ำนวน
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่จ�ำหน่าย ตามงบการเงินของ DA Alizay SAS ปรากฏดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
บริษัท คันนา จ�ำกัด
มิเนอรัล จ�ำกัด
2561
2560
2561
2560
127
116
827
778
1
6
(354)
(172)
2
(1)
1
6
(352)
(173)

สรุปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้
บริษัท คันนา จ�ำกัด
มิเนอรัล จ�ำกัด
2561
2560
2561
2560
19
30
(222)
(32)
(2)
(3)
110
109
(12)
(20)
112
(76)
5
7
1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ
บวก: ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
หัก: กลับรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
129,870
369,678
106,438
1,047,725
93,283
1,578,940
24,823
44,087
(564,055)
(310,418)
(93,241)
(14,308)
(173,950)
2,238,872
515,444
(67,167)
(129,870)
2,557,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รายได้
รายได้จากการขายกระดาษ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายกระดาษ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

1,002
47
1,049

3,193
36
78
3,307

906
11
917

2,943
25
2,968

1,019
101
132
1,252
(203)
4
(199)

3,089
316
533
3,938
(631)
37
(594)

892
96
988
(71)
(71)

3,012
301
3,313
(345)
(345)

ข้อมูลกระแสเงินสดของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด
ในวันที่ 1 เมษายน 2561 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาโอนกิจการทัง้ สิน้ กับบริษทั ย่อยสามแห่งประกอบด้วย บริษทั ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (“CLO2”)
บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จ�ำกัด (“LQP2”) และบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (“DAO2”) โดยรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน รวมถึง
การรับโอนสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทย่อยได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ ตามวันที่ระบุในสัญญาและ
ได้ตกลงราคาขายเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 642 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช�ำระเงินแล้วทั้งจ�ำนวน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อของบริษัทย่อยสามแห่ง มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิ
หัก: รายการตัดก�ำไรในสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ซื้อ
รวมสินทรัพย์สุทธิ
หัก: ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจ
กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

CLO2
9
32
2
262
(66)
(26)
(4)
209
(8)
201

LQP2
287
3
391
(299)
(4)
(1)
377
(9)
368

DAO2
2
57
(3)
56
56

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
298
35
2
710
(368)
(30)
(5)
642
(17)
625

8

9

-

17

209

377

56

642

(หน่วย: ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
444
342
1,182
1,641
(44)
(109)
24
(90)
-

บริษัทย่อยที่ลงทุนโดยบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เงินลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จ�ำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,133 ล้านบาท เป็น 1,615 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามัญจ�ำนวน 152 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ดำ� เนินการจดทะเบียน ลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 และได้จา่ ยช�ำระค่าหุน้ ลดทุนดังกล่าว
รวมเป็น เงิน 437 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ�ำนวน 15 ล้านหุ้น ช�ำระแล้วร้อยละ 64 และหุ้นสามัญจ�ำนวน 137 ล้านหุ้น ช�ำระแล้วร้อยละ 25)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(0.49)
(1.47)
(0.17)
(0.85)

เงินลงทุนในบริษัท คันนา จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั คันนา จ�ำกัด มีมติพเิ ศษอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุน จดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 530 ล้านบาท เป็น 1,920 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 139 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นราย
เดิม ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ด�ำเนินการ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และได้รับช�ำระค่าหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวครั้งแรกในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท จ�ำนวน 348 ล้านบาท และได้รับช�ำระ ที่เหลือทั้งจ�ำนวนในวันที่
21 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท จ�ำนวนเงิน 1,042 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มมี ติพเิ ศษอนุมตั กิ ารจ�ำหน่าย หุน้ สามัญของบริษทั คันนา จ�ำกัด
ให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขายจ�ำนวนเงินประมาณ 681 ล้านบาท โดยบริษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับ
ผูซ้ อื้ เพือ่ ท�ำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นในวันเดียวกัน ต่อมาเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจ�ำนวนแล้ว

ขาดทุนต่อหุ้นของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี้

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)

200

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

201

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก บริษทั ฯ แสดงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั คันนา จ�ำกัด เป็นรายการแยกต่างหาก ภายใต้หวั ข้อ
“สินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย” และ “หนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้เพือ่ ขาย”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแยกแสดงผลการด�ำเนินงานของบริษัท คันนา จ�ำกัด เป็น “ขาดทุนส�ำหรับปีจาก
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก” ในส่วนของก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คันนา จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

1
5
2
1
1,222
11
1,242

ข้อมูลกระแสเงินสดของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2561
(2)
(8)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

709

2560

(12)
(3)
-

ขาดทุนต่อหุ้นของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)

2561

2560

(0.28)

(0.04)

2
8
1
11

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
รายได้
รายได้อื่น
8
7
รวมรายได้
8
7
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
19
23
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
326
127
รวมค่าใช้จ่าย
345
150
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
(337)
(143)
รายได้ภาษีเงินได้
44
37
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(293)
(106)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
บริษัท

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน

ราคาทุน - สุทธิ

ผลต่างจากการรวม ส่วนเกินทุนจาก การตี
ธุรกิจภายใต้การควบคุม ราคาที่ดิน อาคารและ
เดียวกันของบริษัทร่วม อุปกรณ์ของบริษัทร่วม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

25.51

25.51

3,459

3,459

(594)

(594)

2,865

2,865

(80)

(80)

389

398

2,295

2,125

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ไอน�้ำและน�้ำ

ไทย

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

2561

2560

ผลต่างจากการ
ซื้อเงินลงทุน
2561
2560

25.51

25.51

3,459

3,459

(211)

สัดส่วนเงินลงทุน

บริษัทฯ ได้สะท้อนผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการซื้อ เงินลงทุนในบริษัทร่วม” เช่นเดียวกับงบการเงินรวมซึ่งเป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

ราคาทุน

(211)

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน - สุทธิ
2561
2560
3,248

3,248

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

13.2 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุน ในบริษัท
ร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับใน
ระหว่างปี

2561

2560

2561

2560

2561

2560

287

(209)

2

(31)

119

105

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทร่วม
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

2561
4,699
26,500
(9,264)
(12,828)
(72)
9,035
25.51
2,305
(10)
2,295

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
4,557
27,666
(9,295)
(14,465)
(95)
8,368
25.51
2,135
(10)
2,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
14,846
14,070
1,175
(756)
5
(123)
1,180
(879)

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

13.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทร่วม
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้าน)
การซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์
2561
2560
14.0
20.3
0.4
0.5
0.3
29.2
48.0

สกุลเงิน
บาท
ยูโร
เหรียญสหรัฐอเมริกา
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
บริษทั ร่วมได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่า
ทีด่ นิ พืน้ ทีใ่ นอาคาร รถยนต์ และสัญญาบริการต่าง ๆ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 30 ปี โดยมีจำ� นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
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37
42
162
241

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

33
40
171
244

การก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำดิบ
2561
9.9
9.9

2560
396.5
396.5

การซื้อที่ดิน
2561
62.0
62.0

2560
61.2
61.2

การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินใน
ประเทศในนามของบริษทั ร่วมซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ติ ามปกติธรุ กิจของบริษทั
ร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ค�้ำประกันตามสัญญาขายไฟฟ้า
ค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาไฟฟ้าส�ำรอง
ค�้ำประกันการประมูลการจัดสร้างโรงไฟฟ้าอิสระ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
อื่น ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)
2560

568
282
270

628
285
270

64
5

64
5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยสามแห่งของบริษัทร่วมใช้วงเงินออกหนังสือค�้ำ
ประกันร่วมกันกับบริษัทร่วมเพื่อค�้ำประกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ขายไฟฟ้าและค�้ำประกัน การใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวงเงินรวม 169 ล้านบาท
(2560: จ�ำนวน 169 ล้านบาท)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างปี 2560 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ของบริษทั ร่วมได้รบั หนังสือแจ้งให้สง่ คืนเงินภาษีอากร
ทีส่ งั่ คืนผิดพลาดและหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมลู ค่าเพิม่ จากสรรพากรพืน้ ทีป่ ราจีนบุรี โดย
ก�ำหนดให้คนื เงินภาษีอากรทีไ่ ด้รบั มาแล้วในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 58 ล้านบาทและเบีย้ ปรับ
อีกจ�ำนวน 58 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 116 ล้านบาท ต่อมาบริษทั ย่อยดังกล่าวได้ยนื่ ค�ำอุทธรณ์
และค�ำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรให้แก่สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาในชัน้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วมและบริษทั
ย่อยดังกล่าวเชือ่ ว่าไม่มภี าระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีต่ อ้ งชดเชย ดังนัน้ บริษทั ย่อยดังกล่าวจึง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวในงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่
อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

ที่ดิน

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนจากบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย
โอนเข้า (ออก)
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่

งานระหว่าง
เรือ
สร้าง
เครื่อง
ก ก่อและ
ตกแต่งและ รถบรรทุ
และ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
ระหว่าง
ส�ำนักงาน ยานพาหนะ
อื่น
ติดตั้ง

เครื่องมือ

3,738
75
(78)
4
3,739
(112)
(87)

8,409
2
(459)
(27)
36
(15)
23
7,969
1
(26)
(472)

45,269
65
(1,143)
(444)
184
(17)
73
43,987
36
(44)
(36)
(1,309)

398
5
(1)
23
(11)
(1)
413
28
(4)
-

513
17
(7)
6
529
8
(3)
(27)

3,192
108
(57)
221
(91)
3,373
34
(223)
(4)

1,015
510
(24)
(470)
1
1,032
286
(168)

62,534
707
75
(1,680)
(560)
(43)
9
61,042
393
(44)
(404)
(2,067)

-

-

-

-

(12)

(10)

-

(22)

(2)
3,538

19
(8)
7,483

126
(22)
(21)
42,717

3
440

1
(2)
(1)
493

44
22
(7)
3,229

(193)
(2)
955

(2)
(41)
58,855

-

4,280
(117)
260

28,323
(288)
1,976

350
16

441
26

1,238
336

-

34,632
(405)
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

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ส่ ว นที่ จ� ำ หน่ า ย/ตั ด
จ�ำหน่าย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

ที่ดิน

รวม

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
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เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัด
จ�ำหน่าย
ลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย
จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง
ลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

งานระหว่าง
เรือ
ก่อสร้าง
เครื่อง
รถบรรทุ
ก
และ
ตกแต่งและ
และ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักร
ระหว่าง
ส�ำนักงาน
อื่น
ติดตั้ง

เครื่องมือ

รวม

-

223

(37)
1,940

17

22

218

-

(37)
2,420

-

(18)

(37)

(2)

(3)

(78)

-

(138)

-

(118)

(353)

-

(15)

(1)

-

(487)

-

-

-

-

(12)

(9)

-

(21)

-

(2)
4,505

4
(6)
31,217

369

453

(4)
(1)
1,653

-

(9)
38,197

115
115
115

82
3
85
4
(3)
86

80
23
103
32
135

-

-

193
1
(16)
178
28
(127)
(1)
78

162
(2)
160
160

632
27
(2)
(16)
641
64
(127)
(3)
(1)
574

3,624
3,423

3,464
2,892

14,178
11,365

59
71

68
40

1,667
1,498

872
795

23,932
20,084

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี:
2560 (จ�ำนวน 2,488 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย และบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 2,317 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย และบริหาร)

2,614
2,420

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาตีใหม่
ที่ดิน

อาคาร
และ ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
เครื่องมือ

งานระหว่าง
เรือ
ก่อสร้าง
เครื่อง
รถบรรทุ
ก
และ
ตกแต่งและ
และ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักร
ระหว่าง
ส�ำนักงาน
อื่น
ติดตั้ง

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1,584 5,730 36,670
350
454 2,125
ซื้อเพิ่ม
2
196
4
15
75
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(26)
(444)
(1)
(7)
(57)
โอนเข้า (ออก)
9
65
9
1
196
จัดประเภทรายการใหม่
(15)
(28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1,584 5,700 36,459
362
463 2,339
ซื้อเพิ่ม
1
32
26
7
33
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(43)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(112)
(26)
(18)
(3)
(4)
โอนเข้า (ออก)
16
109
2
44
จัดประเภทรายการใหม่
(22)
22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,472 5,691 36,517
390
467 2,434
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
- 3,584 26,572
323
403 1,086
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
193 1,649
7
19
269
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ ตัดจ�ำหน่าย
(25)
(391)
(1)
(6)
(33)
จัดประเภทรายการใหม่
(15)
(27)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
- 3,737 27,803
329
416 1,322
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
(37)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
162 1,628
8
17
167
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ ตัดจ�ำหน่าย
(18)
(18)
(3)
(4)
จัดประเภทรายการใหม่
4
(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 3,881 29,380
337
430 1,481
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
2
47
12
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
23
1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2
70
13
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น
4
32
17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6
102
30
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1,584 2,144 10,051
27
51 1,027
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1,584 1,961 8,586
33
47 1,004
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,472 1,804 7,035
53
37
923
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี:
2560 (จ�ำนวน 1,975 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย และบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 1,911 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย และบริหาร)
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาใหม่ส�ำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ DA Alizay SAS (บริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส)
โดยใช้วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ตามเดิม การประเมินราคาใหม่ดงั กล่าวนีม้ ผี ลท�ำให้บริษทั ย่อยต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์จ�ำนวน 922 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2560 ซึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้จ�ำนวน 368 ล้านบาท
หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จะแสดงได้ดังนี้

รวม

747
356
(280)
823
222
(171)
874

47,660
648
(535)
(43)
47,730
321
(43)
(163)
47,845

-

31,968
2,137
(456)
(42)
33,607
(37)
1,982
(43)
35,509

288
288
288

349
24
373
53
426

459
535
586

15,343
13,750
11,910
2,137
1,982

งบการเงินรวม
2561
2560
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์

1,078
2,265
9,358

1,148
2,627
11,247

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
524
545
1,219
1,333
5,078
6,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มา ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 228 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 414 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวน 2,838 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 2,516 ล้านบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,587 ล้านบาท 2560: จ�ำนวน 2,325 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ย่อย (บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) มีทดี่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่ มีอยูห่ รือทีจ่ ะก่อสร้างขึน้ ใน
อนาคตและเครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิจำ� นวน 4,600 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 4,600 ล้านบาท) เพือ่ ใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับ
เงินกูย้ มื ระยะยาวตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น การชั่วคราว ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวน 337 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 428 ล้านบาท)
บริษัทฯ มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาเงินกู้จาก
สถาบันการเงินและสัญญาหุ้นกู้ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และข้อ 22

15. สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริม
ผลขาดทุนส�ำหรับปีจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
หัก: ลดลงจากไม้เก็บกลับระหว่างปี
รวม
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
2560
1,841
2,125
12
6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
184
219
1
-

(427)

(157)

(101)

(29)

(147)
1,279
(1,222)
57

(133)
1,841
1,841

(27)
57
57

(6)
184
184

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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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
การประมาณการต้นทุนการปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิด ความเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลจาก
การสุ่มตรวจนับ
อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10.34 ซึ่งค�ำนวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
335
(335)
8
(8)
153
(153)
5
(5)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
19
(19)
1
(1)
(24)
24
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
น�้ำหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว
อัตราการรอดตาย
อัตราคิดลด

212

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
364
(364)
27
(27)
185
(185)
17
(17)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
29
(29)
4
(4)
(49)
47
-

16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินมัดจ�ำ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อต้นกระดาษ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(ปรับปรุงใหม่)

105
14
3
122

58
19
4
81

49
12
61

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2561
2560
2561
2560
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
MMR, MMR + 0.75
1,030
630
หนี้สินจากการท�ำทรัสต์รีซีทส์
MMR, MMR + 0.75
7
385
382
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
MMR, MMR + 0.75
687
1,036
687
1,036
ตั๋วสัญญาแลกเงิน
3.40 - 4.20
60
60
รวม
694
2,511
687
2,108
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

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

61
22
6
89

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

341
542
124
226
79
51
692
13
2,068

1,272
482
120
209
78
46
683
2
2,892

327
800
118
434
92
766
12
2,549

(ปรับปรุงใหม่)

2,699
617
214
265
92
728
1
4,616

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2561

2560

31
179
11
3
7
231

127
212
17
39
71
466

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2561
(ปรับปรุงใหม่)

31
162
10
4
207

127
193
15
3
5
343

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

รวม

34
(1)
33

239
(9)
230

205
(8)
197

21. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

20. เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
52
239
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
(3)
(9)
รวม
49
230
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
(33)
(197)
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
16
33
เจ้าหนี้เช่าซื้อ
เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ ประกอบด้วยสัญญาเช่าซือ้ ยานพาหนะ ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าซือ้ หลายสัญญาโดยมีเงือ่ นไขช�ำระหนีเ้ ป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ โดยมีก�ำหนดการ
ช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 36-60 งวด และเมือ่ ครบก�ำหนดสัญญา บริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิขอซือ้ ยานพาหนะดังกล่าวได้ในราคาทีก่ ำ� หนด
ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

35
(2)
33

1 - 5 ปี

รวม

17
(1)
16

52
(3)
49

เงินกู้ยืม

วงเงิน

วันที่ท�ำ
สัญญา

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

2561
ก�ำหนด
ช�ำระ

ส่วนที่ถึง ส่วนที่ถึง
ก�ำหนด ก�ำหนด
ช�ำระ
ำระ
ภายใน เกินช�หนึ
่งปี
หนึ่งปี

2560
รวม

ส่วนที่ถึง ส่วนที่ถึง
ก�ำหนด ก�ำหนด
ช�ำระ
ำระ
ภายใน เกินช�หนึ
่งปี
หนึ่งปี

รวม

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด

อัตรา
ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมจาก 3,200 12 มกราคม เงินฝาก
ธนาคาร ล้านบาท*
ประจ�ำ
2555
ในประเทศ
12 เดือน
บวกด้วย
ร้อยละ 3.5

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย - สุทธิ

ช�ำระ
ดอกเบี้ย
ทุกเดือน
และช�ำระ
คืนเงินต้น
ทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่
เดือน
มกราคม
2558
จนถึงเดือน
ตุลาคม
2564

458

907

1,365

458

1,365

1,823

(2)
456

(1)
906

(3)
1,362

(3)
455

(3)
1,362

(6)
1,817

วงเงินสินเชื่อจ�ำนวน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์และเงินกู้ยืมระยะยาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
ย่อยได้มีการเบิกใช้วงเงินส�ำหรับทรัสต์รีซีทส์จ�ำนวน 8 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 3 ล้านบาท) ซึ่งได้บันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น)เงินกูย้ มื ระยะ
ยาวข้างต้นเป็นของบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ (บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด) ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดหลายประการซึง่ บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ าม ได้แก่
ข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการจ่ายเงินปันผล การด�ำรงอัตราส่วน ทางการเงิน การลดทุน การห้ามก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ การ
โอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย และการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ย่อยกับบริษทั ในเครือ เป็นต้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
1,817
2,272
3
3
(458)
(458)
1,362
1,817

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

22. หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

ำหนด
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่คไถ่รบก�
ถอน

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

2561
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

รวม

2560
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

รวม

1/2558
ชุดที่ 1

3 ปี 3 เดือน

19 พฤศจิกายน
2558

19 กุมภาพันธ์
2562

1,000

4.90

ชุดที่ 2

4 ปี 3 เดือน

19 พฤศจิกายน
2558

19 กุมภาพันธ์
2563

1,000

5.05

ชุดที่ 1

4 ปี

18 กุมภาพันธ์
2559

18 กุมภาพันธ์
2563

1,000

5.05

ชุดที่ 2

4 ปี

11 มีนาคม
2559

11 มีนาคม
2563

1,000

5.05

ชุดที่ 3

5 ปี

11 มีนาคม
2559

11 มีนาคม
2564

1,000

5.25

4 ปี 9 เดือน

13 พฤษภาคม
2559

13 กุมภาพันธ์
2564

1,000

5.10

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2559
ถึงกุมภาพันธ์ 2562
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2559
ถึงกุมภาพันธ์ 2563

2,350

-

2,350

-

2,350

2,350

-

650

650

-

650

650

1/2559
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2559
ถึงกุมภาพันธ์ 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2559
ถึงมีนาคม 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2559
ถึงมีนาคม 2564

-

2,000

2,000

-

2,000

2,000

-

200

200

-

200

200

-

-

-

-

1,100

1,100

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่สิงหาคม 2559
ถึงกุมภาพันธ์ 2564

-

2,700

2,700

-

2,700

2,700

2/2559
ชุดที่ 1
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(หน่วย: ล้านบาท)
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

ำหนด
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่คไถ่รบก�
ถอน

มูลค่าที่
ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

2561
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

รวม

2560
ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินหนึ่งปี

รวม

3/2559
ชุดที่ 1

4 ปี

10 สิงหาคม
2559

10 สิงหาคม
2563

1,000

4.85

ชุดที่ 2

5 ปี

10 สิงหาคม
2559

10 สิงหาคม
2564

1,000

5.00

5 ปี 6 เดือน

16 ธันวาคม
2559

16 มิถุนายน
2565

1,000

5 ปี 6 เดือน

17 กุมภาพันธ์
2560

17 สิงหาคม
2565

1,000

ชุดที่ 1

1 ปี

12 พฤษภาคม
2560

12 พฤษภาคม
2561

1,000

5.05

ชุดที่ 2

3 ปี 3 เดือน

12 พฤษภาคม
2560

12 สิงหาคม
2563

1,000

5.25

ชุดที่ 3

5 ปี 6 เดือน

12 พฤษภาคม
2560

12 พฤศจิกายน
2565

1,000

5.55

3 ปี

16 พฤศจิกายน
2560

16 พฤศจิกายน
2563

1,000

5 ปี

16 พฤศจิกายน
2560

16 พฤศจิกายน
2565

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2559 ถึง
สิงหาคม 2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2559 ถึง
สิงหาคม 2564

-

746

746

-

746

746

-

1,500

1,500

-

1,500

1,500

4.70

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่มีนาคม 2560 ถึงมิถุนายน
2565

-

1,342

1,342

-

1,342

1,342

5.25

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 ถึง
สิงหาคม 2565

-

754

754

-

754

754

4/2559
ชุดที่ 1
1/2560
ชุดที่ 1
2/2560
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ถึง
พฤษภาคม 2561
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ถึงสิงหาคม
2563
ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ถึง
พฤศจิกายน 2565

-

-

-

442

-

442

-

194

194

-

194

194

-

134

134

-

134

134

5.30

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาสเริ่ม
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
พฤศจิกายน 2563

-

612

612

-

612

612

5.50

ช�ำระคืนดอกเบี้ยทุกไตรมาส
เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
พฤศจิกายน 2565

-

433

433

-

433

433

2,350
2,350

11,265
(28)
11,237

13,615
(28)
13,587

442
(1)
441

14,715
(47)
14,668

15,157
(48)
15,109

3/2560
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

มูลค่าตามหน้าตราสาร
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
ยอดสุทธิ
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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 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
15,109
13,294
2,570
20
15
(442)
(754)
(1,100)
(16)
13,587
15,109

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หัก: จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้ดังนี้
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2560
ชุดที่ 1
1 ปี 12 พฤษภาคม 2560 12 พฤษภาคม 2561
รวมจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
ครั้งที่ 1/2559
ชุดที่ 3
5 ปี
11 มีนาคม 2559
11 มีนาคม 2564
รวมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก�ำหนด
รวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2556
ชุดที่ 2
4 ปี 22 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ 2560
รวมจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
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อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

5.05

มูลค่า
ที่ตราไว้

ต่อหน่วย
(บาท)

1,000

จ�ำนวน
มูลค่า
(ล้านหน่วย) (ล้านบาท)

0.42
0.42

442
442

5.25

1,000

1.10
1.10
1.52

1,100
1,100
1,542

5.75

1,000

0.75
0.75

754
754

23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
136
123
103
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
10
9
7
ต้นทุนดอกเบี้ย
3
3
3
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : (ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์
(10)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(1)
2
(1)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
34
11
29
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(15)
(5)
(13)
ลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(14)
จัดประเภทเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ ที่จัดประเภทเป็น
(1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
152
136
128

97
7
3
3
(11)
2
6
(4)
103

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคาดว่าจะไม่มกี ารจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า (เฉพาะบริษทั ฯ : ไม่ม)ี (2560:
จ�ำนวน 11 ล้านบาท เฉพาะบริษทั ฯ : จ�ำนวน 7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษทั ฯ : ประมาณ 12 ปี) (2560: ประมาณ 12 ปี เฉพาะบริษทั ฯ : ประมาณ 12 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

2561
2.5 - 2.8
4.0
2.4 - 28.7

2560
1.3 และ 2.7
1.0 และ 4.0
1.1 - 28.7

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2.8
2.7
4.0
4.0
2.4 - 28.7
2.4 - 28.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(12)
14
(11)
12
13
(12)
12
(10)
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
(12)
14
(10)
12
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(13)
11
(10)
9
12
(13)
8
(9)
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
(12)
10
(10)
8

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่นกี้ ำ� หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับ
ลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิม่ ขึน้ 43 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั ฯ : จ�ำนวน 37 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�ำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี
ลดลงจากการโอนกลับส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์เนื่องจากการโอน
สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการรับโอนส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาอาคารและอุปกรณ์
ลดลงจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

48

-

(6)
(446)
4,271

5,293

(6)
2,792

3,306

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

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 ของ ทุนจดทะเบียน 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

26. ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ยอดคงเหลือของผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

24. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คอื ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าว
จะทยอยตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้นและบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง

งบการเงินรวม
2561
2560
5,293
6,874
(487)
(592)
(77)
(50)
(6)
(939)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,306
3,829
(473)
(484)
(77)
(39)
(6)
-

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินและ เงินจ่ายล่วงหน้า
เพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างเนื่องจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้า
ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,049

1,049

1,049

1,049

(141)

(141)

(114)

(114)

908

908

935

935

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ผลต่างเนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินส�ำหรับโครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้ำ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ซื้อ

วันที่เข้าท�ำ
รายการ
โครงการลงทุนสร้างบ่อเก็บน�้ำ
รวม

ราคาจ่ายซื้อ
1,211

มิถุนายน 2552

มูลค่ายุติธรรม
162

งบการเงินรวม
2561
2560

ผลต่างเนื่องจาก
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน
2561
2560
1,049
1,049
1,049
1,049

ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ภาย
ใต้เงือ่ นไขในสัญญา บริษทั ฯ จะซือ้ ทีด่ นิ และช�ำระค่าขุดบ่อเก็บน�ำ้ ส�ำหรับทีด่ นิ ทีไ่ ด้มกี ารขุดบ่อเก็บน�ำ้ ไปแล้วบางส่วนรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 1,211
ล้านบาทและจ�ำนวน 75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวและได้บันทึกไว้ในบัญชีภายใต้หัวข้อ “เงิน
จ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของทีด่ นิ ดังกล่าวโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ทีด่ นิ ดังกล่าวมีมลู ค่ายุตธิ รรมรวม 162 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่ามูลค่าซื้อขายตามสัญญาเป็นจ�ำนวน
1,049 ล้านบาท การซือ้ ทีด่ นิ ผืนนีม้ มี ลู ค่าซือ้ ขายสูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ ตามหลักเนือ้ หาส�ำคัญกว่ารูปแบบ จึงอาจถูกพิจารณาเสมือนว่าส่วน
เกินนี้เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้สะท้อนผลของรายการดังกล่าวในงบการเงินโดยบันทึกผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินจ่ายล่วง
หน้าซึง่ ได้จา่ ยช�ำระไปแล้วและมูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ดังกล่าวจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท เป็นรายการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้หวั ข้อ “ผลต่าง
จากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และบันทึกมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินในราคายุติธรรม
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�ำให้ ยอดผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าซึง่ ได้จา่ ยช�ำระไปแล้วและมูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ดังกล่าว ณ วัน
ที่ซื้อจ�ำนวน 1,049 ล้านบาท ยังคงแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลต่างจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท”
ผลต่างเนื่องจากก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ขาย
วันที่เข้าท�ำ
รายการ
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้า
การจ�ำหน่ายที่ดินส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า
รวม
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ผลต่างจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
และธุรกิจโรงไฟฟ้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาขาย
สินทรัพย์

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของ
สินทรัพย์

มิถุนายน 2552

3,800

3,730

97

97

70

70

มกราคม 2553

84

40

44

44

44

44

141

141

114

114

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

2561

2560

2561

2560

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

5,289
1,091
102
2,422
1,129
1,124
50
763

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
4,898
8,036
8,810
11,586
(84)
(155)
1,986
2,140
1,120
1,524
982
902
47
50
52
25
763
1,039

28. ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
(3)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
- การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
721
164
- การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(48)
(75)
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
673
86

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
-

(3)

679
679

98
95

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ จากการรับโอน ส่วนเกินทุนจากการ
(6)
(6)
ตีราคาอาคารและอุปกรณ์
- โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(1)
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(368)
- ผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทร่วม
(5)
รวม
(7)
(373)
(6)
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(5)
(6)
รวม
(12)
(373)
(12)

-

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ภาษีเงินได้ค�ำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี ของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการปรับปรุงเกี่ยวกับก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย
ก�ำไรของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้ใช้

226

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

2,139
(540)
1,599
(320)

(267)
(774)
(1,041)
208

1,658
(70)
1,588
(318)

1,026
(345)
681
(136)

15

62

-

-

109
57

203
(42)

-

-

90
26
28
(69)

46
4
(9)
(278)

(23)
8
211
-

24
3
354
(9)
(186)

งบการเงินรวม
2561
2560
ขาดทุนทางภาษีในปีก่อนซึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีในปีปัจจุบัน
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันที่ไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีก่อน
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในปีก่อน
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในปีปัจจุบัน
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน
อื่น ๆ
รวม
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

798

-

798

-

28

-

-

-

25

-

36

95

(55)
(11)
1,026
721

(4)
(9)
(20)
(109)
161

(26)
(7)
997
679

(40)
(10)
231
95

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าที่จะได้รับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ
รวม

17
51
30
834

20
47
24
226

17
46
26
834

20
40
20
226

6
19
2
959

25
21
4
367

6
2
931

25
5
336

53

46
27

53

27

19
991
28
1,091

3
1,309
16
1,401

19
698
18
788

3
831
12
873

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
การขายและเช่ากลับคืนยานพาหนะ
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน
2,486 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 9,072 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 2,223 ล้านบาท 2560: จ�ำนวน 6,544 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
14
20
22
317
2,319
1,601
2,996
62
1,054
53
2,053
6,405

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
276
2,268
1,601
2,965
882
1,877
6,115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จากส่วนการด�ำเนินงานที่ยกเลิกจ�ำนวน 126
ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 101 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ สรุปได้ดังต่อไปนี้

สกุลเงิน
ยูโร
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญฮ่องกง
รวมเทียบเท่า (ล้านบาท)
* มีข้อจ�ำกัดในการใช้

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินรวม
2561
2560
60 *
0.1
0.1
0.4
0.4
3.5
2,289

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของ ส่วนการด�ำเนินงานที่ยกเลิกซึ่งไม่มีวันสิ้น
สุดระยะเวลาการให้ประโยชน์จ�ำนวน 60 ล้านยูโร (เทียบเท่าประมาณ 2,286 ล้านบาท)

29. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญบางประการ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
การผลิตคลอรีนไดออกไซด์ *
การผลิตแคลเซียมออกไซด์ **
การผลิตก๊าซอ็อกซิเจน ***
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ�ำกัด
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน (ไม่เคลือบผิว)
การผลิตแคลเซียมออกไซด์
บริษัท ไฮ-เทค สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จ�ำกัด
การผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึก
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น�้ำใส จ�ำกัด
การผลิตน�้ำประปา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี
นับจากวันที่

การลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละห้าสิบ
ของอัตราปกติ
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่

ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ
1 กันยายน 2557
1 มกราคม 2558
1 พฤษภาคม 2559

ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ
1 กันยายน 2565
1 มกราคม 2566
1 พฤษภาคม 2567

19 พฤศจิกายน 2555
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ

19 พฤศจิกายน 2563
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการ

17 สิงหาคม 2554

17 สิงหาคม 2562

31 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2566

* รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561)
** รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561)
*** รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบริษัท ดี.เอ. อ็อกซิเจน แพลนท์ จ�ำกัด (ช�ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561)
ทั้งนี้ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่รับยกเว้นต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและ ทุนหมุนเวียน
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและ
ค่าประปาสองเท่าเป็นเวลา 10 ปีในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากวันที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดใน บัตรส่งเสริมการลงทุน

30. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี
งบการเงินรวม
2561
2560
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
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2,499,278
405,370
6.17

(795,202)
405,370
(1.96)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
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(ปรับปรุงใหม่)
2,266,459
405,370
5.59

776,343
405,370
1.92
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งบการเงินรวม
2561
2560
ก�ำไรต่อหุ้นจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

2,811,213
405,370
6.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

(183,583)
405,370
(0.45)

2,252,718
405,370
5.56

786,336
405,370
1.94

31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราช
บัญญัติกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ และบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนเงิน 11 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 10 ล้านบาท)

32. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

ส�ำหรับปี 2561
เงินปันผลประจ�ำปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2561

3,061

7.55

1,013

2.50

4,074

10.05

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและ
สอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสามส่วนงาน ดังนี้
(1) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษ
(2) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษ
(3) ส่วนงานผลิตและจ�ำหน่ายไม้สับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
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การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 7
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ส่วนงานกระดาษ

ส่วนงานเยื่อกระดาษ

2561
19,297
19,297
1,607

2561
1,387
8,694
10,081
428

2560
20,479
20,479
659

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพต้นกระดาษ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

2560
791
8,716
9,507
58

ส่วนงานที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ส่วนงานไม้สับ
2561
463
4,620
5,083
45

2560
657
5,014
5,671
(60)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2561
2560
(13,314) (13,730)
(13,314) (13,730)
(39)
(2)

ส่วนงานที่ยกเลิก

รวม

ส่วนงานกระดาษ

2561
21,147
21,147
2,041

2560
21,927
21,927
655

2561
1,049
1,055
2,104
(214)

2560
3,271
3,607
6,878
(684)

7
(101)
249
287
515
69
4
(932)
2,139
673
2,812

4
(29)
363
(209)
7
(33)
(25)
(999)
(266)
86
(180)

(326)
(540)
48
(492)

(127)
37
(1)
(775)
75
(700)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้สับแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ส่วนงานในประเทศ
ส่วนงานในต่างประเทศ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
5,787
5,635
15,854
19,085
21,641
24,720

รายได้ข้างต้นได้รวมรายได้จากขายกระดาษของส่วนงานที่ยกเลิกในต่างประเทศส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,002
ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 3,193 ล้านบาท)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2561

2560

(1,055)
(1,055)
-

(3,607)
(3,607)
-

งบการเงินรวม
2561
22,196
22,196
1,827

2560
25,198
25,198
(22)

7
(427)
249
287
515
69
4
(932)
1,599
721
2,320

4
(156)
400
(209)
7
(33)
(25)
(1,000)
(1,041)
161
(880)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย
ประเทศในทวีปยุโรป
รวม

21,817
717
22,534

25,571
825
1,660
28,056

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกีย่ วเนือ่ งกับการก่อสร้างอาคารโรงงาน ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
และการซื้อเครื่องจักรจ�ำนวน 413 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จ�ำนวน 431 ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระดับ 2
ระดับ 3
2561
2560
2561
2560

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารส�ำนักงาน ยานพาหนะและโกดังเก็บ
สินค้าคงเหลือ อายุของสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีถึงสิบปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนิน
งานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

30
27
1
58

63
21
4
88

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
25
12
37

30
5
35

ระดับ 1
2561
2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

รวม

-

-

-

17,680
57

21,266
1,841

17,680
57

21,266
1,841

-

-

93

17

-

-

93

17

-

-

31

127

-

-

31

127

-

-

13,624

15,323

-

-

13,624

15,323

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอก
เลิกไม่ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
23
6
29

126
6
132

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
23
6
29

20
2
22

34.4 หนังสือค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อ
ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท (2560: จ�ำนวน 99 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 21 ล้านบาท 2560:
จ�ำนวน 97 ล้านบาท)
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2560

-

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระดับ 2
ระดับ 3
2561
2560
2561
2560

ระดับ 1
2561
2560

รวม
2561

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ
ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

2560
(ปรับปรุงใหม่)

-

-

-

-

10,311
57

12,131
184

10,311
57

12,131
184

-

-

93

17

-

-

93

17

-

-

31

127

-

-

31

127

-

-

13,624

15,323

-

-

13,624

15,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้อสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและ
มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ อันเกีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินค้าแก่กจิ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยง
นี้โดยการก�ำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย ที่
เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินค้าแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กูร้ ะยะยาว สกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

2
167
169

2
95
97

-

-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
2561

591
117
708

2560

455
455

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2561

2560

2561

2560

54
3,795
3,849

129
4,303
105
4,537

647
3,795
117
167
4,726

586
4,303
105
95
5,089

2561
2560
(ร้อยละต่อปี)
0.01 - 4.00
MLR+1
1.41 - 4.99

0.01 - 3.00
1.41 - 4.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2561
2560
2561
2560
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท

33
2,350
2,383

60
197
441
698

16
11,237
11,253

33
14,668
14,701

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561
2560
(ร้อยละต่อปี)

694
1,362
2,056

2,451
1,817
4,268

2,068
2,068

2,549
2,549

694
2,068
49
1,362
13,587
17,760

2,511
2,549
230
1,817
15,109
22,216

หมายเหตุ 17 หมายเหตุ 17
3.77 - 8.57 4.75 - 8.57
หมายเหตุ 21 หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 22 หมายเหตุ 22
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

รวม
2561

-

1,259
1,259

-

-

502
94
596

337
337

5
3,873
1
3,879

4
5,264
105
5,373

507
3,873
94
1
4,475

33
2,350
2,383

60
197
441
698

16
11,237
11,253

33
14,668
14,701

687
687

2,048
2,048

2,892
2,892

4,616
4,616

687
2,892
49
13,587
17,215

2560
(ปรับปรุงใหม่)
341
5,264
105
1,259
6,969

2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

0.01 - 0.85
MLR+1
-

0.10 - 0.85
4.62 - 5.46

2,108 หมายเหตุ 17 หมายเหตุ 17
4,616
230 3.77 - 8.57 4.75 - 8.57
15,109 หมายเหตุ 22 หมายเหตุ 22
22,063

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร รวมทั้งการ
ลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญา ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีความเสี่ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยในต่างประเทศซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
หยวน
ริงกิต
ดีแรห์ม
เหรียญออสเตรเลีย
วอน
เหรียญนิวซีแลนด์
เหรียญฮ่องกง
เหรียญไต้หวัน
ริยาล
ดองเวียดนาม

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
หยวน
ริงกิต
ดีแรห์ม
เหรียญออสเตรเลีย
วอน
เหรียญนิวซีแลนด์
เหรียญฮ่องกง
เหรียญไต้หวัน
ริยาล
ดองเวียดนาม
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สินทรัพย์ทางการเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
40
65
26
21
35
34
9
7
4
4
1
3
625
2,470
1
1
2
1
4
1,373

หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
11
18
1
4
16
23
1
2
3
3
1
2
5,720
2,146
6
9
64
41
2
3
24,224
12,236

จ�ำนวนเงิน

2561
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันครบก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน

2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.4498
32.6809
37.1252
39.0273
4.7237
5.0145
7.8056
8.0584
8.8342
8.8984
22.8411
25.4772
0.0290
0.0306
21.7615
23.1886
4.1416
4.1803
1.0545
1.0958
8.6491
8.7143
0.0014
0.0014

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหยวน

85 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
33 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญ
ไต้หวัน

14 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเหรียญ
ฮ่องกง

7.8115 ถึง 7.8390

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อดีแรห์ม

5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเปโซ
ฟิลิปปินส์

0.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

54

เปโซฟิลิปปินส์ต่อ
เหรียญสหรัฐอเมริกา

23 พฤษภาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อรูปี

0.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

73.8

รูปีต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
2561
2560
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
37
63
11
18
32.4498
32.6809
26
43
1
27
37.1252
39.0273
35
34
16
23
4.7237
5.0145
9
7
1
2
7.8056
8.0584
4
4
3
3
8.8342
8.8984
1
3
1
2
22.8411
25.4772
625
2,470
5,720
2,146
0.0290
0.0306
1
1
21.7615
23.1886
2
1
6
9
4.1416
4.1803
4
64
41
1.0545
1.0958
2
3
8.6491
8.7143
1,373
24,224
12,236
0.0014
0.0014

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

จ�ำนวนเงิน

1,051 ถึง 1,115
6.8970 ถึง 6.9900

วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
หยวนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

11 มีนาคม 2562 ถึง
6 ธันวาคม 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง 10 มิถุนายน 2562

เหรียญไต้หวันต่อ
30.5800 ถึง 31.0000 เหรี
ยญสหรัฐอเมริกา

3.7060 ถึง 3.7075

32.43

28 พฤษภาคม 2562
ถึง 21 ตุลาคม 2562

เหรียญฮ่องกงต่อ 23 เมษายน 2562 ถึง
เหรียญสหรัฐอเมริกา 28 พฤษภาคม 2562
ดีแรห์มต่อเหรียญ 18 เมษายน 2562 ถึง
สหรัฐอเมริกา
28 พฤษภาคม 2562

2 มกราคม 2562

2561
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันครบก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ตามสัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
183 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

32.1525 ถึง 33.0800

บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

13.2 ล้านยูโร

37.7900 ถึง 38.0500

บาทต่อยูโร

5 ล้านเหรียญสิงคโปร์

23.5

บาทต่อเหรียญ
สิงคโปร์

เหรียญออสเตรเลียต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

3 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย

0.7170 ถึง 0.7310

เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

0.9 ล้านเหรียญ
นิวซีแลนด์

0.6665 ถึง 0.6708

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท
ยูโรต่อบาท
เหรียญสิงคโปร์ต่อบาท

9 มกราคม 2562 ถึง
21 พฤศจิกายน 2562
28 พฤษภาคม 2562
ถึง 8 พฤศจิกายน
2562
28 พฤษภาคม 2562

มภาพันธ์ 2562
เหรียญสหรัฐอเมริกา 28ถึงกุ28
พฤษภาคม
ต่อเหรียญออสเตรเลีย
2562
มภาพันธ์ 2562
เหรียญสหรัฐอเมริกา 28ถึงกุ28
พฤษภาคม
ต่อเหรียญนิวซีแลนด์
2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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จ�ำนวนเงิน

2560
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันครบก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ตามสัญญา

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

35.4250 ถึง 35.5300

วอนต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

17 มกราคม 2561 ถึง
5 พฤศจิกายน 2561
16 มกราคม 2561 ถึง
19 มกราคม 2561

85 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

32.3700 ถึง 33.2400

บาทต่อเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ยูโรต่อบาท

6 ล้านยูโร

37.3100 ถึง 38.6600

บาทต่อยูโร

ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

16 ล้านยูโร

1.1055 ถึง 1.1185

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อยูโร

26 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง 3 มกราคม 2562
8 มกราคม 2561 ถึง
18 เมษายน 2561
9 พฤษภาคม 2561
ถึง 18 พฤษภาคม
2561

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวอน
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

20 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
8 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1,123 ถึง 1,180

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาท

ความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของราคาไม้ท่อนของต้นกระดาษ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยคาดว่าราคาไม้ท่อนจะไม่ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญในอนาคตอันใกล้ดงั นัน้ จึงมิได้ทำ� สัญญาอนุพนั ธ์หรือสัญญาอืน่ ใดเพือ่ บริหารความ
เสีย่ งจากราคาไม้ทอ่ น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้สอบทานและติดตามราคาไม้อย่างสม�่ำเสมอเพื่อพิจารณาความจ�ำเป็นของการใช้มาตรการ
บริหาร ความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสม

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการ
เงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เจ้าหนีเ้ ช่าซือ้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ค) หุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทแสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ง) ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลก
เปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยและเส้นราคาล่วงหน้า
ของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน การประมาณมูลคุ่ติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปจั จุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุน ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

1.34:1

1.56:1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)
1.56:1
1.63:1

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2560 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้

242

รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

13,587

13,624

15,109

15,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

927
367
466
1,401

910
364
449
1,398

752
336
343
873

734
333
323
865

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่ รายงานไว้
792
342
245
977

710
326
170
957

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

ตามที่จัดประเภทใหม่

ตามที่เคยรายงานไว้

23,686
600
491
414
3,429

23,707
729
610
519
3,450

23,338
4,838
3,992
2,142
3,430

23,359
6,578
5,727
2,403
3,451

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน:
รายได้จากการขายกระดาษ
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ
ต้นทุนขายเยื่อกระดาษ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและมีผแู้ ทนถือหุน้ กู้ โดยบริษทั ฯ
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด จ�ำนวนรวม 2,350,000 หน่วย ในราคา หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติพิเศษอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท จ�ำนวน 405 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 689 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายและบันทึกเงินปันผลดังกล่าวใน
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 จากก�ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่ม
เติมจากเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท จ�ำนวน 405 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,013 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานประจ�ำปี 2561 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)

