


 

 

1 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไทยได้รบัผลกระทบเชิงลบจากท้ังปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจให้เน้นการพึ่งพาสินค้าในประเทศและลด

การน าเข้า รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งมีผลให้ก าลังซื้อ

ของเกษตรกรหดตัว ปัญหาสัดส่วนหน้ีสินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลท าให้อ านาจซื้อลดต่ าลง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร และนโยบาย

การด าเนินธุรกิจ เช่น ยกเลิกการจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดานผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการ

ด าเนินธุรกิจใหม่ท้ังหมด ตั้งแตก่ารสั่งซื้อช้ินส่วน การบริหารสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาด โดย ณ วันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยตั้งอยู่ ณ ซอยศรีนครินทร์ 40 ตรงข้าม

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ทั้งนี้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าพัดลม

โคมไฟติดเพดานของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าภายใต้นโยบายการด าเนินธุรกิจใหม่นี้ บริษัทฯ จะ

สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และกลับมาเป็นผู้น าด้านสินค้าพัดลมโคมไฟติดเพดานได้ในปีต่อๆ ไปอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจอืน่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านรายได้ในอนาคตมีความคืบหน้าโดยล าดับ โดยบริษัทฯ

ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านการร่วมทุนกับ บริษัทสวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) ในธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) จ านวน 3 โครงการ รวมก าลังการผลิตทั้งสิ้น 2.35 เมกะวัตต์ รวมทั้งได้

เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท สระบุรีโปรเจค ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) ซึ่งมีก าลังการ

ผลิตรวมทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต์ อีกด้วย 

ในด้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อย เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ

แรกภายใต้ช่ือโครงการ “ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ซึ่งเป็นโครงการบ้านแถวในท าเลอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจนถึงปัจจุบัน

แนวโน้มการขายเป็นไปด้วยดี โดยคาดว่าบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 น้ี 

บริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ร่วมมือร่วมใจก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และทุ่มเทใน

การท างานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษิัทและคณะผู้บรหิาร ขอยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างให้บรษิทัฯ 

เติบโตมีผลก าไรที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพและมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี เพื่อสร้างความส าเร็จอย่าง

ยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป 

 

 

(พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ)์   (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 

 

  



 

 

2 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

 

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ ์
อายุ 69 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2555 - 2557  : สมาชิกวฒุิสภา 

2551 - 2554  : สมาชิกวฒุิสภา 

2548 - 2549  : รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

หมายเหตุ : อดีตรองเสนาธกิารทหารบก 

              อดตีผู้อ านวยการวทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. สุวิทย์ ธนียวัน 
อายุ 61 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 25 เมษายน 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois, USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงนิ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

2557 - ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. บิก๊คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2551 - ปัจจุบัน  : สมาชกิคณะท างานเศรษฐกิจภาคบริการ 

                       ส านกังานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 



 

 

3 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

นายยุทธนา แต่ปางทอง 
อายุ 42 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี บัญช ีมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการ 

                       บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (SANKO) 

2557 - ปัจจุบัน  : ที่ปรกึษาประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

                       บมจ. ยูบิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ (JUBILE) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจก. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจก. เอซีซี แลนดม์าร์ค 

                      บจก. เอซีซี กรนี เอนเนอร์จ ี

                      บจก. ดับบลิว. โซลา 

                      บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร ์

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2556 - 2557  : กรรมการตรวจสอบ 

                    บมจ. อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ (EIC) 

2537 - 2557  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

                    บมจ. ยูบิลลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ (JUBILE) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

นายศริน เรืองศร 
อายุ 35 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
London Metropolitan University, UK 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจก. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจก. เอซีซี กรนี เอนเนอร์จ ี

                      บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2553 - 2558  : กรรมการ 

                    บจก. ไพรม์ แมนชัน่ 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร 

                    บจก. จนิตนา อนิเตอรเ์ทรด 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร 

                    บจก. อินเนอร์ แวร ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 



 

 

4 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ 
อายุ 35 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                            บจก. ดับบลิว. โซลา 

                            บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร ์

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจก. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจก. เอซีซี กรนี เอนเนอร์จ ี

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2550 - 2557  : ผู้จัดการส่วนงานบริหารการลงทนุ 

                    บมจ. อนิทชั โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. อริชัย รักธรรม 
อายุ 47 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาโท การเงิน Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
Eastern Washington University, USA 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 14/2549 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

2553 - ปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. เฟอร์รัม่ (FER) 

2550 - ปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. ซนิเท็ค คอนสตรคัชั่น (SYNTEC) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร 

                      สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทัว่ไป 

                      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 



 

 

5 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

นายแพทย์ชาญศิร ิซื่อตรง 
อายุ 55 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 22 พฤศจิกายน 2556 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร ์CEBU Institute of Medicine, Philippines 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร ์University of San Carlos, Philippines 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2551 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศกัดิ ์

                      สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวดัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2540 - 2551  : แพทย์ประจ าคลินกิ 

2537 - 2538  : กรรมการ 

                    บจก. เอพีเอ็ม ทราเวิล 

2533 - 2539  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                    บจก. ฮารท์ ออยส์ สยามอมิพอรต์ เอ็กซ์ปอร์ต 

2533 - 2539  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                    บจก. ยูไนเตด็ ไฮ-เทค อเิลก็ทรอนิกส ์อีควิปเม้นท ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

นายพสุ สุขุมวาท 
อายุ 51 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 24 กรกฎาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารฐัศาสตรก์ารปกครอง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      มูลนธิิสัมมาชพี 

2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรกึษา 

                      สมาคมองค์การบริหารสว่นต าบลแห่งประเทศไทย 

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจก. อิงนที รีสอร์ท ปทมุธาน ี

2552 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการโครงการพิเศษ 

                      หจก. ศุขเจรญิกิจ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ 
อายุ 33 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ปริญญาโท M.IMS (Information Management System) 

Monash University, Australia 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
University of New South Wales, Australia 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2556 - 2557  : กรรมการ 

                    คุ้มขันโตก (เชียงใหม่) 

2554 - 2556  : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 

                    บจก. เจนเนอรัล อิเลก็ทรอนกิส์ คอมเมริ์ซ เซอร์วิสส ์

2554            : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

                    บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) 

2553            : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

                    บจก. อีเอม็ซีเอส ไทย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

นายกิตติ กนกอดุมทรัพย ์
อายุ 49 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการบริหาร / ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการ  

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2553 - 2557  : ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีการเงินและภาษี 

2549 - 2553  : ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

                    บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) 

2540 - 2549  : ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

                    บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชัน่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

7 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  

                     

นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ 
อายุ 36 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

เลขานกุารบริษัท 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 4 กุมภาพันธ์ 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วทิยาศาสตร ์(การบัญชี) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2554 - 2557  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงนิและผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

                    บจก. เรียล โมโตสปอร์ต 

2549 - 2553  : ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

                    บจก. ปณชัยกลการกรุงเทพ 

2544 - 2548  : ผู้ช่วยผู้จัดการงานตรวจสอบบัญช ี

                    บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 

โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได้ มีศักยภาพในการ

เติบโตสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดใีนอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

โดยอาจมีการขยายสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัดลมติดหลอดไฟ หรือหลอดไฟ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมใน

ท้องตลาดและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี 

เพื่อรองรับนโยบายการด าเนินธุรกิจหลังปรับโครงสร้างดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ เพือ่ให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว เมื่อช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจาก
การเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ า เป็นต้น 

2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาต
เช่ือมทาง ขออนุญาตเช่ือมท่อระบายน้ า ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบริหารนิติ
บุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุญาตอื่น ๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

3) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจ ความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบไร้สาย 
ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง
บริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิ้ลทีวี ระบบ
การสื่อสารผ่าน ดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นๆ 

4) การท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟ

ติดเพดานเป็นธุรกิจหลัก ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

โดยตั้งอยู ่ณ ซอยศรีนครินทร์ 40 ตรงข้ามศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขยายตลาดสินคา้

พัดลมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ทั่วประเทศ และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มไลน์สินค้าที่

เกี่ยวข้อง 

นอกเหนือจากการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการสร้างทีมงานด้านการตลาด และ

ด าเนินการสั่งสินค้ารุ่นใหม่ๆ มาจ าหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกระบบตัวแทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินค้า
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการค้าปลีก (Modern Trade) โดยตรง เช่น ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค และไทยวัสดุ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นผล

เป็นรูปธรรมในปีหน้าเป็นต้นไป  

 

ธุรกิจพลังงานทางเลือก 

 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกในปีท่ีผ่านมา และได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 

(Solar Rooftop) รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.35 เมกะวัตต์ โดยด าเนินธุรกิจภายใต้บริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จ ากัด 

(“บริษัทร่วม”) ก าลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ก าลังการผลิต

ประมาณ 0.75 เมกะวัตต์ และบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ก าลังการผลิตประมาณ 0.60 เมกะวัตต์ และได้รบั

อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ใหเ้ข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท สระบุรีโปรเจค ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) โดยมีก าลังการผลิตทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง บริษัท เอซีซี 

กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ทีจ่ะมีการศึกษาเพื่อขยายการลงทุนต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด เพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ให้แก่บริษัท 

ไพรม แมนช่ัน จ ากัด (ภายหลังการจ าหน่ายหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด 

ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมลงทุน โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใต้ชื่อ 

“ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแนวโน้มการขายเป็นไปด้วยดี 

ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ตัดสินใจน ากิจการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ออกให้เช่า 

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและจ านวนนักท่องเที่ยวจีนท่ีลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ในขณะที่การให้เช่า

บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอน 

ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาด้วยการปรับปรุงพื้นที่โรงงานให้เช่าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ซึ่งยังคงมีการให้เช่าบางส่วนต่อไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารว่าจะมีแผนการขายทอดตลาดออกไปใน

อนาคตหรือไม่  

ส่วนสินทรัพย์อาคารชุด จ านวน 2 แห่ง คือนิติบุคคลอาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี และนิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.

ทาวเวอร์ นั้น ขณะนี้มีผู้เช่ายังไม่ถึงร้อยละ 50 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวออกไป

ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวออกไปได้แล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการด าเนินการขายทอดตลาด

สินทรัพย์ในส่วนท่ีเหลือต่อไป 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
2530 • บริษัทฯ เร่ิมก่อตั้งโดยตระกูลไต้ ซ่ึงเป็นกลุ่มทุนจากประเทศไต้หวัน เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

2536 • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

2545 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ฮันเตอร์ แฟน จ ากัด ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และท าสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์พัดลมโคม
ไฟติดเพดาน แต่ได้มีการยกเลิกค าสั่งซ้ือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 

2547 • บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท Air Breeze Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านบริษัท Vanguard Corporation ซ่ึงตั้งอยู่ที่
หมู่เกาะเคย์แมน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 มูลค่าเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2552 • บริษัทฯ ตัดสินใจขายบริษัทย่อยในประเทศจีนออกไป เนื่องมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 

• บริษัทฯ ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท โรงสีธัญญะรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด (“TRC”) จ านวน 70 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน ยังไม่มี
การจ่ายช าระเงินต้นแต่อย่างใด ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวนและก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมายกับ TRC 

• บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท แหล่งน้ าสยาม จ ากัด ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด (มหาชน) (“SWR”) โดยขณะนี้ 
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญของ SWR จ านวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.93 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง
บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจ านวนและก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมายกับ SWR 

2553 • บริษัทฯ ขายที่ดินและอาคารโรงงาน ณ เลขที่ 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับ 
บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ ากัด 

2556 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อเข้าลงทุนซ้ือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่
ใช้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ซ่ึงเป็นธุรกิจจ าหน่ายอาหารและการแสดงวัฒนธรรมล้านนา 

2558 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อและตราส าคัญเป็น “บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษเป็น 
“Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “ACC” เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคต          

• บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้น บริษัท ดับบลิว. โซล่า จ ากัด (“W.SOLAR”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) (“WIN”) โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท 

• บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นของบริษัทต่างๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Rooftop) ดังนี้ 

• บริษัท ดับบลิว. โซล่า จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท 
• บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 24.99 ล้านบาท 
• บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 19.89 ล้านบาท 

• บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อด าเนินธุรกิจต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังนี้ 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 
• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด ประเภทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้ง 
• บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ มีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ การซื้อมาขายไป 

ธุรกิจภัตตาคาร ศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้

ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ธุรกิจ ภตัตาคารและการแสดง 

• บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด (“บรษิัทย่อย”) 

 

ศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) 

 

99.99 

ธุรกิจ พลังงานทดแทน  

• บริษัท ดับพลิว. โซล่า จ ากัด (“บริษัทรว่ม”) 

 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

 

49 

• บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัทร่วม”) พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 51 

• บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัทร่วม”) พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 51 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“บริษัทย่อย”) พลังงาน (ยังไม่เร่ิมประกอบกิจการ) 99.99 

ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ์

• บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด (“บริษทัย่อย”) 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

75 

ธุรกิจ เทรดดิ้ง 

• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

 

ค้าปลีกค้าส่ง (ยังไม่เร่ิมประกอบกจิการ) 

 

99.99 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดภายใต้ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์และด าเนินการในลักษณะบริษัทจ ากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 45 ล้านบาท พร้อมท้ัง

ด าเนินการสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2530 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระทั่งในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท 

และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พร้อมกับได้น าหุ้นสามัญของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในอดีตบริษัทฯ เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานสง่ออกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันได้น าเข้าช้ินส่วน

พัดลมเพื่อประกอบและจ าหน่ายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทฯ เน้นความสวยงามเพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่ง

ที่พักอาศัย โรงแรมที่พัก ตลอดจนอาคารส านักงาน เป็นต้น 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1) จ าหน่ายพัดลมโคมไฟเพดาน โดยบริษัทฯ เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานรายใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเปลี่ยนมา
เป็นผู้น าเข้าช้ินส่วนพัดลมจากต่างประเทศ เพื่อประกอบและจ าหน่ายในประเทศ โดยจัดจ าหน่ายพัดลมภายใต้
เครื่องหมายการค้า Sunlight และ Compass East ซึ่งเป็นท่ีรู้จักของลูกค้าโดยทั่วไปมานานกว่า 10 ปี และในปี 2558 
บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลม ภายใต้เครื่องหมายการค้าใหม่ “Air-le-gance” เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าตลาดบนที่มีก าลังซื้อสูง 

2) ให้เช่าอาคารโรงงาน เพื่อใช้สอยพ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนกลับสู่บริษัท 

 

โครงสร้างรายได้ 

 รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นรายได้จากการจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดานและส่วนประกอบพัดลม รายได้จากค่าเช่า 

และดอกเบี้ยรับ ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
31 ธ.ค 2558 31 ก.ค 2558 31 ก.ค 2557 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย 4.17 12.69 7.66 6.75 25.78 18.11 

2. รายได้จากการให้บริการ - - 50.43 44.46 69.79 49.03 

3. รายได้ค่าเช่า 26.06 79.31 49.30 43.47 27.70 19.46 

4. รายได้อื่น 2.63 8.00 6.04 5.32 19.06 13.40 

รวม 32.86 100.00 113.43 100.00 142.33 100.00 



 

 

13 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
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หน่วย : พันบาท 

  หมายเหต ุ: ค านวณจากงบการเงินของบริษัท 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• การผลิต 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเป็นการน าเข้าช้ินส่วนมาประกอบในประเทศ 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบและคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและต่างประเทศ มีกระบวนการ

ตรวจสอบและก าหนดคุณสมบัติของสินค้า ให้ตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของตราสนิค้า 

 

ฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นป ี
งบการเงินรวม 
31 ธ.ค 2558 

งบการเงินรวม 
31 ก.ค 2558 

งบการเงินรวม 
2557 

สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวียน 251,833 229,304 75,861 

สินทรัพย์รวม 1,066,762 828,850 746,330 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 811,985 807,609 708,723 

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.25 0.25 1.00 

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท) 0.76 1.51 3.87 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,200,000 1,200,000 188,300 

ความสามารถในการท าก าไร    

รายได้จากการขาย 30,228 107,388 123,273 

รายได้อื่น  2,634 6,046 19,056 

รายได้รวม 32,862 113,435 142,238 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (15,283) (137,851) 8,453 

เงินสดปันผล - - - 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.0118) (0.1559) 0.0461 

อัตราส่วนทางการเงิน    

สินทรัพย์หมุนเวียนตอ่หนี้สินหมุนเวยีน (เท่า) 1.17 21.91 3.01 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3138 0.0263 0.0531 

    

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (1.75) (18.18) 1.20 

ผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ) (50.56) (128.37) 7.35 

ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (46.51) (126.52) 5.94 

ผลตอบแทนต่อยอดสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (1.61) (17.50) 1.15 
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• ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟติดเพดานที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเป็นสินค้าแบบกึ่งส าเร็จรูป โดยบรรจุช้ินส่วนต่างๆ ลงกล่อง 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปประกอบและติดตั้งเองได้ โดยสินค้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ ท าการขายตรงไปยังตัวแทนจ าหน่าย โดยใช้

เครื่องหมายการค้าของตนเอง เช่น Sunlight, Compass East  และเครื่องหมายการค้าใหม่ช่ือ “Air-le-gance” 

ในส่วนสินค้าและบริการของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” จังหวัด

เชียงใหมน่ั้น ประกอบด้วย 

• การแสดงวัฒนธรรมแบบล้านนาและบริการอาหารขันโตกบุฟเฟ่ต์ 
• ร้านอาหารไทยพลับพลา ซึ่ง เปิดบริการร้านอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์ในช่วงเวลากลางวัน และเปิดบริการร้านอาหารไทย

ในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน 
• ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่ายจากระบบตวัแทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว มาเป็นการจัดจ าหน่ายโดยตรง โดยอยู่
ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองการค้า กับกลุ่มห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายราย พร้อมกับการสร้างทีมงานฝ่ายขาย
เพื่อท าการจ าหน่ายสินค้าตรงให้กับผู้แทนจ าหน่ายท่ัวประเทศ 

• กลยุทธ์ทางการตลาด 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบพัดลมรุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย และ
หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสวยงาม
และมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด เช่น 
ไฟ LED, DC Motor เพื่อช่วยประหยัดไฟและใหเ้สียงทีเ่งียบลง 

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเพิ่มการบริการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง เช่น การ
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านศูนย์ประชุมนานาชาติ นอกจากน้ียังมีการพฒันารสชาติอาหารที่ให้บริการ ให้มีความอร่อย
ถูกปากลูกค้า โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ทุกวัน ส่วนในด้านการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของ
นักแสดง โดยเน้นคัดเลือกผู้ที่จบทางด้านการแสดงนาฏศิลป์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าให้
กว้างขวางขึน้ และเข้าสู่การบริการระดับสากลมากข้ึนด้วย 

2) กลยุทธ์ด้านราคา 
บริษัทฯ มีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟท่ีสามารถแข่งขันได้ ทั้งในด้านราคาและรูปแบบ เพื่อ

สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระดับตลาดต่างๆ  อันจะน ามาซึ่งผลก าไรที่มากขึ้นตามยอดขาย  
ขณะเดียวกันก็ปรับลดขนาดองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เพื่อใหก้ารบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

3) กลยุทธ์การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท 
บริษัทฯ ท าการจ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดยลูกค้าเหล่านี้จะเป็น

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียง ได้แก่ โฮมโปร โฮมเวิร์ค ไทยวัสดุ และเฮ้าส์แอนด์โฮม เป็นต้น 
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ลูกค้าขายส่งในภูมิภาคต่างๆ และลูกค้ากลุ่มตกแต่งบ้านทั่วไป เพื่อให้สามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมทั้งตลาดใน
กลุ่มโครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรมและรีสอร์ท อีกด้วย 

ในส่วนของบริษัทย่อย ใช้ช่องทางการจ าหน่ายผ่านบริษัททัวร์ โดยเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
บริษัททัวร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงให้ฝ่ายการตลาดเข้า
ติดต่อแนะน ากับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดที่จะขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย 

• กลยุทธ์การจัดส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ ก าหนดแผนการตลาดเริ่มด้วยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตกแต่งบ้าน นิตยสาร Decoration Guide 

หนังสือก่อสร้างและวัสดุ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าท่ีเกี่ยวกับบ้าน และร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเปิดตัว
สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยตรง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เริ่มการบุกตลาดผ่านการส่งสินค้าไปยังจังหวัดชายแดนเพื่อขยายฐานลูกค้าอีกด้วย เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมงานแสดงสินค้าและขายผลิตภัณฑ์ ในงานเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2558 ณ คลัง R12 จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ในส่วนของบริษัทย่อย มีการจัดการส่งเสริมการขายอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะตามเทศกาลต่างๆ เช่น งานรับปริญญาบัตร
การศึกษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันครู เป็นต้น โดยร่วมกับบริษัททัวร์ต่างๆ บรรจุโปรแกรมคุ้มขันโตกเข้าไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยว 
• ลักษณะลูกค้า: 

ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ค้าเทรดดิ้งท าการค้าขายในสินค้าพัดลมโคมไฟมามากกว่า 10 ปี มีความเช่ียวชาญรอบรู้ในตัวสินค้า
เป็นอย่างดี ซึ่งฐานลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมาก และเป็น
ลูกค้าท่ีเคยสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ มาก่อน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

ส าหรับบริษัทย่อย กว่าร้อยละ 70 จะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมากับบริษัททัวร์ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วน
ที่เหลือเป็นลูกค้าประเภท Walk in ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นกัน 
• สภาวะการแข่งขัน: 

อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าประเภทห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้น าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์วางสินค้า
ติดกันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งบางครั้งลูกค้าซื้อไปโดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่น าเข้ามาเพื่อแข่งขันกับบริษัทฯ นี้ ไม่มีบริการศูนย์ซ่อมและอะไหล่ ซึ่งต่างกับสินค้าของบริษัทฯ ที่มี
การบริการหลังการขาย ท าให้บริษัทฯ ยังสามารถยืนหยัดแข่งขันอยู่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังอยู่ในข้ันตอนการออกแบบรูปลักษณ์
ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใหม่ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย ส่วนการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ 
เน้นให้ตัวแทนจ าหน่ายหาช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ 

ส าหรับบริษัทย่อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจาก
คุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันท าให้ผู้ที่มาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นจุดแข็งของ
สินค้าและบริการของศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท 

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มสั่งสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาจ าหน่าย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศไต้หวันหรือจีน บริษัทฯ อาศัยการ

สั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อมิให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดและราคาจากการเจรจา

ต่อรองซึ่งสมเหตุสมผล 

ส าหรับบริษัทย่อย มีความสามารถการให้บริการดังนี ้ 

• ลานวัฒนธรรมและการแสดง สามารถเปิดให้บริการได้วันละ 2 รอบ โดยให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1,000 คน 
• ร้านอาหารไทยพลับพลา สามารถรองรับลูกค้าไดม้ากกว่า 300 คน 
• ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า สามารถรองรับลูกคา้ได้มากกว่า 2,000 คน 

 

• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท 

บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าช้ินส่วนต่างๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากต่างประเทศ น ามาประกอบเป็นรุ่นพัดลมต่างๆ โดยมีฝ่าย

วิจัยและพัฒนาและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ตรวจสอบและประกอบพัดลมเพื่อทดสอบคุณภาพ พร้อมท้ังช้ีแจงสเปคของรุ่นพัดลม

ให้กับพนักงานประกอบ รวมทั้งจัดท าคู่มือการประกอบเพิ่มเติมส าหรับพัดลมรุ่นใหม่ที่บริษัทฯ น าเข้ามาจ าหน่าย ซึ่งผู้ซื้อสามารถ

น าไปประกอบและติดตั้งได้เองตามคู่มือการประกอบได้    

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 

เมื่อมีการสั่งซื้อช้ินส่วนประกอบพัดลม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพช้ินส่วนประกอบ

พัดลมรุ่นต่างๆ ที่สั่งซื้อเข้ามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ฝ่ายจัดซื้อว่าคุณภาพสินค้าเป็นอย่างไร พร้อมทั้งแจ้งให้แผนก

ประกอบทราบว่าวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมรุ่นใดเป็นอย่างไร เพื่อการจัดท าคู่มือการประกอบพัดลม พร้อมให้แผนก

จัดซื้อสามารถสั่งพิมพ์ได้ในภายหลัง 

ช้ินส่วนต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกส่งเข้าแผนกประกอบ เพื่อน ามอเตอร์ ก้านใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคม

แก้ว ท่อแขวน ฯลฯ และคู่มือการประกอบ มาบรรจุลงกล่องโฟม แล้วจึงบรรจุลงกล่องกระดาษที่มีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตาม

แบบท่ีลูกค้าต้องการ 

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อก าหนดซึ่งอยู่ภายใต้

การควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1) บ่อก าจัดน้ าเสีย ส าหรับสายการผลิตที่มีการใช้สารเคมี เช่น โรงชุบ เพื่อลดมลภาวะทางน้ าก่อนการปล่อยน้ าทิ้ง 
2) ปล่องกรองควัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ 
3) ระบบการรีไซเคิล เพื่อจะสามารถลดปริมาณน้ าเสียให้น้อยลง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วในมูลค่า
ยุติธรรม 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับสถาบัน
การเงิน แต่ด้วยเหตุที่สินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงมิได้มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทยังคงมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งมิได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือที่มีนัยส าคัญ เนื่องจากมีลูกหนี้น้อยราย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ เชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่าจ านวนที่ส ารองไว้เผื่อการเรียกเก็บเงินไม่ได้ 

ความเสี่ยงลูกค้าน้อยราย 

ในอดีต บริษัทฯ มีคู่ค้าส าคัญเพียงรายเดียวและเป็นลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งท าให้มีความเสี่ยงที่ลูกค้าจะยกเลิกการ

ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ โดยหันไปน าเข้าเองหรือซื้อจากผู้จ าหน่ายรายอื่น หรืออาจประสบปัญหาการเงินไม่สามารถช าระหนี้ให้กับ

บริษัท ซึ่งอาจจะท าให้บริษัทเสียหายได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ยกเลิกระบบตัวแทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว

ดังกล่าวและได้หันมาท าการตลาดด้วยทีมงานของบริษัทฯ เอง อันได้แก่ การด าเนินการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดย

ตั้งอยู่ ณ ซอยศรีนครินทร์ 40 ตรงข้ามศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ การสร้างทีมงานด้านการตลาดและการขาย ซึ่ง

ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงลูกค้าน้อยรายได้ 

 

 

ประเภท 
31 ธ.ค 2558 31 ก.ค 2558 

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

1. ดอลล่าร์สหรัฐ 
2. หยวนจีน 

2.53 

0.01 

- 

- 

0.10 

- 

- 

- 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ 

ข้อมูลของบริษัท 

 

ข้อมูลอ้างอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 93 

 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท ์ :   0 2009 9000 

 โทรสาร   :   0 2009 9991 

 
ผู้สอบบัญช ี :    บริษัท พีวี ออดิท  จ ากัด 

 เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บ ีถนนพระราม 9 

  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์ :   0 2645 0080 

 โทรสาร   :   0 2645 0020 

 

ชื่อบริษัท บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Advanced Connection Corporation Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ “ACC” 

เลขทะเบียนบริษัท        0107537001919 (เดิมเลขที่ บมจ. 438) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่     เลขที่ 32  ถ. ศรีนครินทร์ (ปากซอยศรีนครินทร์ 40) 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ :    0 2748 2400 

โทรสาร  :    0 2748 2402 

ที่ตั้งสาขา 001 เลขที่ 291 หมู่ที่ 4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 5 บ ี ถนนสุขุมวิท 

ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรปราการ 10280   

โทรศัพท์ :    0 2324 0524, 0 2324 0526-7 

โทรสาร  :    0 2324 0587 

เว็บไซต ์ www.acc-plc.com 

ทุนจดทะเบยีน           300,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามัญจ านวน 1,200,000,000 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2558) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.25 บาท 

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค 

หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย :    บริษัท สอบบัญชีไทย จ ากัด 

และตรวจสอบภายใน     เลขท่ี 162/400 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท ์ :   0 2920 1920-1, 0 2920 1821 

 โทรสาร   :   0 2920 3572 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย :    บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธรีคุปต์ จ ากัด 

 เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร ์ช้ัน 12 ถนนเพลินจิต 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ :   0 2252 1588 

 โทรสาร   :   0 2257 0440 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :    บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จ ากัด 

 เลขท่ี 121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ช้ัน 28 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ :   0 2641 2045 

 โทรสาร   :   0 2642 2919 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน :    บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี ่จ ากัด 

 เลขท่ี 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 27 ยูนิต 2703-2704 

  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์ :   0 2108 1233 

 โทรสาร   :   0 2108 1255 

 

สถาบันการเงินที่ติดต่อ :    ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  สาขา บางกะป ิ

 ธนาคาร กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน)  สาขา บางนา 

 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขา ถนนสรรพาวุธ 

 ธนาคาร ไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน)  สาขา ศรีนครินทร ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน จ านวน      375,000,000   บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น              1,500,000,000   หุ้น   (หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ                                    0.25   บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามญั                           1,500,000,000   หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ           -     หุน้  

โดยมทีุนช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท) 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสดุ เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2559 จัดท าโดยบริษัท ศูนยร์ับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นดังน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

 

 

ผู้ถือหุ้นตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้นสามัญ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,021 1,097,141,055 91.43 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว     21   102,858,945   8.57 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นาย เปีย่มศักดิ์ ลิมปตักมงคล 223,145,973 18.60 

2. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร 103,196,693  8.60 

3. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ  50,429,600  4.20 

4. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD  48,968,000  4.08 

5. นาย นันทนัช พิบูลนันท ์  38,000,000  3.17 

6. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ  35,000,000  2.92 

7. นาย ปกรณ์ ธีรธ ารง  31,220,400  2.60 

8. Mrs. Yuhua Yan  30,190,368  2.52 

9. นาย วีระ วินิตจรัส  24,666,666  2.06 

10. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ  20,620,000  1.72 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 

ผูถ้ือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร  คณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผู้จัดการ 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ธุรกิจเทรดด้ิง  

รองกรรมการผู้จัดการ 
ธุรกิจพลังงาน  

รองกรรมการผู้จัดการ 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บัญชีและการเงิน 

 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิด

อบส าคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยในส่วนของรายงานการก ากับดูแลกิจการ 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  (Risk Management Committee : RMC) 
5) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซื่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ โดยมุ่งการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 
3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนติดตามผลการน ากลยุทธ์ไป

ด าเนินการและผลการด าเนินงาน 
4) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การตกลงเข้าท ารายการที่ส าคัญ 

และการด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด 
5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

ประกาศ ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
7) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ และก าหนดค่าตอบแทน 
8) อนุมัติรายการการลงทุน การให้กู้ยืม หรือรายการการด าเนินธุรกิจปกติที่มีขนาดรายการเกินกว่า 200 ล้านบาท 
9) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล 

10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
11) ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 
12) ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 
13) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจ าปีและครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

15) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน 
16) เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) รับผิดชอบดูแลบริหารการด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงิน และงบประมาณ ของบริษทัท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

3) ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน 

4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 
5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งาน

ด้านปฏิบัติการ และงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 
6) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยก ากับดูแลอื่นๆ 
7) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษัทฯ  
8) ดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
9) มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ เช่น การ

บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ตลอดจนการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ  

10) พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ทั้งนี ้ภายใต้วงเงินท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตาม
ตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) 

11) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้
ก าหนดไว ้ทั้งนี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการหรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี 

12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้ “กรรมการดังต่อไปนี้สองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน นายยุทธนา แต่ปางทอง 
หรือ นายศริน เรืองศร หรือ นายปวินท ์ เรืองวรบูรณ์ และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 



 

 

24 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

รายนามคณะกรรมการบรษิัท การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ส าหรับ
งวดบัญช ีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปี 
3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูท้ี่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอ านาจ
และหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน าเอาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและ
สอบสวนได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งประธาน คราวละ 1 ปี ตามรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2558 

จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ประชุม 

1. พลเอก เกษมศกัดิ์ ปลูกสวัสดิ ์ ไทย ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เข้าประชมุ 5/5 

2. ดร.สุวทิย์ ธนียวนั ไทย รองประธานกรรมการบริษัท เข้าประชมุ 5/5 

3. นายยุทธนา  แต่ปางทอง ไทย กรรมการ เข้าประชมุ 5/5 

4. นายศริน  เรอืงศร ไทย กรรมการ เข้าประชมุ 5/5 

5. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ ์ ไทย กรรมการ เข้าประชมุ 3/5 

6. ดร.อริชัย รกัธรรม ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ เข้าประชมุ 4/5 

7. นายแพทย์ชาญศริิ  ซ่ือตรง ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เข้าประชมุ 5/5 

8. นายพส ุ สุขุมวาท ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เข้าประชมุ 5/5 



 

 

25 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ ส านักงาน สาขา 
โรงงาน หรือสถานท่ีที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดนัดหมาย 

10) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 มีดังนี ้

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้ง

แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด

ย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นแล้วแต่กรณี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/2 

2. นายแพทย์ชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการตรวจสอบ 2/2 

3. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ 2/2 
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2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
• ลาออก 
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) 
หรือ 3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3) จะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนเข้าด ารงต าแหน่งแทน
เท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
5) จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
6) ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าช้ีแจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้  ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 

3) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่มา
ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4) การลงมติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องน้ันๆ 

5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้  โดยให้ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

6) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ 
ให้แก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ

ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC) 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยได้มีการทบทวนองค์คณะ รวมทั้งขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร.สุวิทย์ ธนยีวัน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 

2. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 

3. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล  (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเหน็

ว่าเหมาะสม 
3) นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

• ลาออก 
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) หรือ 3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อ 3) จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้าด ารงต าแหน่งแทนเท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาสอบทาน น าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบ 
3) ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท 

และบริษัทย่อย มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง                        
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมี

การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร 

6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
7) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/

หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ



 

 

29 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอ านาจใน

การเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึง่ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้  ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 

3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคน
หนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

4) มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน 
และ/หรือ ผู้สอบบัญช ีอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 

6) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง  ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุม
จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่าง

น้อย 3 คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร. อริชัย รักธรรม       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร - 

2. นายแพทย์ชาญศิริ ซ่ือตรง    กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร - 

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร - 



 

 

30 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้ค าเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ แนวทางก าหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์การประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้ง งบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ 

2) บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
3) ติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการด าเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ 

โดยรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
6) ก าหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ก ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งวาง

แนวทางในการพิจารณาที่ส าคัญแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอยู่ 
8) ด าเนินการทางธุรกรรมทุกประการส าหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบันการเงินทุก

แห่ง ทั้งนี้การท าธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินน้ันๆ ต้องมีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
9) การจัดซื้อ การจัดจ้างใดๆ หรือการจัดท าทรัพย์สิน และการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินในแต่ละครั้ง หรือแต่ละเรื่อง

สามารถกระท าได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 
10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระท าได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท 
11) การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระท าได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 
12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัทฯ 
13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 
14) การคัดเลือก การแต่งตั้ง การถอดถอน การปรับเลื่อนต าแหน่ง หรือ/และ การลดระดับต าแหน่งใดๆ ของบุคลากรใน

บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการปรับลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรร
โบนัส เพื่อตอบแทนการท างาน หรือความดีความชอบ รวมถึง การเลิกจ้างบุคลากรระดับผู้บริหาร  

15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจ มอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท
และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่
ก าหนดตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก ากับดูแล  

16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่
คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นั้นๆ ด้วย 



 

 

31 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

รายนามคณะกรรมการบริหาร และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มีดังนี ้

 

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท ารายงานการประชุม 
3) จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5) ดูแลและให้ค าปรึกษาเรื่องการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 
6) ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 
7) ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
8) ด าเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาด ตลอดจนสอดคล้องกับหน้าที่

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี โดยกรรมการผู้ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มเติมใน

ฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. นายยุทธนา  แต่ปางทอง กรรมการผู้จัดการ 

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ 

3/3 

2. นายศริน  เรืองศร รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

3/3 

3. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจพลังงาน 

3/3 

4. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจเทรดด้ิง 

3/3 

5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน 

3/3 

6. นางสาวณัฐกาญจน ์สันตยานนท ์ เลขานุการบริษัท 3/3 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

ในงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนรวม

ทั้งสิ้น 415,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

 

 

 

 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

5,000 

3,000 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1. พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวัสดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท 75,000 

2. ดร.สุวิทย์ ธนยีวัน กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
50,000 

3. นายยุทธนา  แต่ปางทอง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
50,000 

4. นายศริน  เรืองศร กรรมการบริษัท 50,000 

5. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ กรรมการบริษัท 30,000 

6. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

60,000 

7. นายแพทย์ชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

50,000 

8. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

50,000 

9. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ทบทวนและอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยให้อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่ส าคญั และสอดคล้อง
กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

โดยในงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ตามนิยามของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมจ านวน 5 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 3,882,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบ วัตถุประสงค ์

ค่าตอบแทนแบบคงที ่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 

เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น เงินโบนัสประจ าป ี เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ได้ก าหนด

เป้าหมายไว้ในแต่ละปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับ
ดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักส าคัญดังนี้ 

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ

และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า
ของตนเอง 

3) การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4) การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในป ี2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 โดยจัดการประชุม ณ โรงแรม ชาเท
รียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหนา้
ก่อนวันประชุม 7 วันท าการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดเตรียมหนังสือ
มอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนการเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทฯ ได้มีการแถลง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนและการแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งการตั้งค าถามต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่
มาร่วมประชุมและมิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ 

 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามท าหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง
โดยให้ความส าคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่ส าคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการด าเนินงานด้านการเงิน 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผ่านการมอบหมายให้ผู้บรหิารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดั
ใหบ้ริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การจัดการ การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมอยู่ในการด าเนินงานของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และ
ตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกน ามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อน าเรื่องต่างๆ นั้นไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา
และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญาเหตุผล ไว้ใน
รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 แล้ว 

2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
• ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่

ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีงบการเงินจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทได้ยึดถือตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of 
Conduct) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะ
ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า รวมถึง
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย 

 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจ จ านวน 8 ท่าน ได้แก่ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน (คิด
เป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสทิธิภาพ โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ผูกพันดังนี้  “กรรมการสองคนลงลายมือ ช่ือร่วมกัน  โดยกรรมการดั งต่อไปนี้  นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นาย 
ศริน เรืองศร หรือ นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์ ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเปน็ 
โดยหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จะถูกส่งให้แก่
กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 
1-2 ช่ัวโมง มีการจดบันทึกการประชุมอย่างพิถีพิถัน และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อให้การรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและง่ายในการค้นหาหากต้องการ โดยเลขานุการบริษัท 

 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีมาตรฐานเป็นสากล และความสอดคล้องกับ
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของ
นโยบายการก ากับดูแลที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อก าหนด

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
• ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย พร้อมท้ังระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อก าหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก ากับดูแลและจัดการให้รายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ท่ีจัดท าขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี จัดท าขึ้นตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดง
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ก าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติมา
โดยตลอด 

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่
มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไชต์ : www.acc-plc.com 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลัก

จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคม
และชุมชน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้วยเช่ือว่าองค์กรที่ดี
จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม กล่าวคือการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องค านึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้ารวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 
การรักษาค ามั่นและตรงต่อเวลา เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ 
พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรม และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 

การด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปช่ันยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย  ส่งผลให้การ
ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล ผู้น าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย
ความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคธุรกิจด้วย บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
การท าหน้าที่ส าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้ภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ เพื่อให้
เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการที่บริษัทฯ ยึดมั่น พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่อง
ด้วย บริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนช้ันศักดินา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่น าความแตกต่าง ด้านเช้ือชาติ 
สัญชาติ ภูมิล าเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาช้ีวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์เพราะบริษัทฯ เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มี
ศักยภาพสามารถท างานได้ โดยในโอกาสต่อๆ ไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าท างาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบในขอบเขตที่สามารถท าได ้และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคคล
เหล่านี้ต่อไปในอนาคต 
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 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน 
3) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
8) หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม

และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัด
กิจกรรม 5ส เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการท างานถูกสุขลักษณะอนามัย 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกช้ินผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมการรับประกันตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและด ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น 

1) การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

2) ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การ
ใช้น้ าอย่าง ประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินกิจการ ควบคู่ไปกับการป้องกันและค้นหาความบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  แม้ว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ จะเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะ
พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยโครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อริชัย รักธรรม นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง 
และ นายพสุ สุขุมวาท ล้วนแต่เป็นกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณชน มีหน้าที่สอดส่องดูแล
การด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) แผนกควบคุมภายในบริษัทฯ  ได้จัดตั้งแผนกควบคุมภายในข้ึนในปี 2542 เพื่อท างานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสีย่งท่ีเกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ความสามารถในการท าก าไร และ
สถานภาพทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ รวมถึงระบบต่างๆ ภายในบริษัทฯ  ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า การเก็บสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การน าเข้าและการส่งออก การลงบัญช ีรายการทรัพย์สิน การ
วิเคราะห์ต้นทุน การผลิต และด้านพนักงาน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการด าเนินการตรวจสอบภายใน 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุก
หน่วยงานในบริษัทฯ ว่ามีจุดใดบ้างท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาข้อสรุป และท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่ างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2558 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
• การก ากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความ

เหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน 

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยให้ข้อเสนอแนะ ช่ือผู้สอบบัญชีรวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป 



 

 

41 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ที่จัดประชุม
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรขึ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังได้เปิดเผยในส่วนของโครงสร้างการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

42 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายการระหว่างกัน 

หน่วย: พันบาท 

บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

มูลค่ารายการ 
ค าอธิบายรายการระหว่าง

กัน 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ความจ าเป็น และความ

สมเหตุสมผลของ

รายการ 31/12/2558 31/07/2557 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

จ ากัด (บริษัทย่อย) 

        1,571        14,272 

 

ดอกเบี้ยรับ 

 

 ACC ถือหุ้น 

100%  

ให้บริษัทย่อยกู้เงินเพื่อ

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และสิ่ง

ปลูกสร้าง และกิจการ

ของศูนย์วัฒนธรรมและ

การแสดงคุ้มขันโตก เพื่อ

ประกอบธุรกิจ 

           

25,175  

           

27,105  

ดอก เบี้ ย เ งิ นกู้ ค้ า ง รั บยื ม

ระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.5 ต่อปี  ตั้ งแต่  1 

พ.ค 2558 ลดดอกเบี้ยเหลือ 

ร้อยละ 0.75 ต่อป ี

           

37,500  

         

36,260  

หน้ีสงสัยจะสูญ  

(บริษัทย่อยขาดทุนเกินทุน) 

          

501,279  

         

511,525  
เงินกู้แก่บริษัทย่อย 

             

1,000  

            

1,000  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

                

999  

               

999  

ด้อยค่าเงินลงทุน (บริษัทย่อย

ขาดทุนเกินทุน 

บริษัท เอซีซี กรีน  

เอนเนอร์จี จ ากัด 

                

999  

               

999  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 

100%  
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 

บรษิัท เอซีซี แลนด์มาร์ค 

จ ากัด 

           

37,500  

               

999  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 

75.00%  
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค 

จ ากัด 

                

999  

               

999  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 

100%  
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 

บริษัท บางปะกงโซล่า 

เพาเวอร์ จ ากัด 

           

24,999  

                   

-  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ACC ถือหุ้น 51%  

เพื่อขยายการลงทุนใน

ธุรกิจพลังแสงอาทิตย์บน

หลังคา 



 

 

43 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

   รายการระหว่างกัน (ต่อ)                           หน่วย : พันบาท                                                                                                             

บริษัท/บุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง 

มูลค่ารายการ ค าอธิบายรายการ 

ระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

ความจ าเป็น และความ

สมเหตุสมผลของรายการ 31/12/2558 31/07/2557 

บจก.คัลมิเนท แอรี่ 

(CUL) 

                    

-  

            

4,719  

ขายสินค้า (เป็น

ตัวแทนจ าหน่าย

ภายในประเทศ) 

 มีกรรมการหน่ึงท่าน

ของบริษัทฯ  (กรรมการ

ชุดเดิม) มีส่งร่วมในการ

ประสานงานด้าน

การตลาดใน CUL 

(เฉพาะสินค้าท่ีซ่ือจาก

บริษัทฯ)  และมี

พนักงานบริษัท 1 ท่าน

เข้าด ารงต าแหน่ง

ผู้จัดการท่ัวไป ใน CUL 

(แต่งตั้งโดยผู้บริหารชุด

เดิม)  

บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็น

ตัวแทนจ าหน่ายพัดลมใน

ประเทศ โดยเงื่อนไขทาง

การค้าปกติ เหมือนท่ีท า

กับบุคคลภายนอก (ราคา

ตลาด) 

                    

-  

               

300  

รายได้ค่าเช่าและค่า

สาธารณูปโภค 

บริษัทฯ ให้เช่าโกดังเก็บ

สินค้า เพื่อความสะดวก 

และประหยัดค่าขนส่ง 

           

32,712  

           

32,955  ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าจากการเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายพัดลมให้

บริษัท 

           

32,712  

           

32,955  หน้ีสงสัยจะสูญ 

หน้ีสงสัยจะสูญจากการ

เป็นตัวแทนจ าหน่ายพัด

ลมให้บริษัท 

บจก. คอมพาสส์ อีสต์ 

แลนด์  

ดิเวลลอปเม้นท์ (CEL)  

                    

-  

               

360  
ค่าเช่าพื้นท่ีส านักงาน 

 มีกรรมการของบริษัท 

(ชุดเดิม) เป็นกรรมการ

ใน CEL   

บริษัทฯ เช่าส านักงานเพื่อ

ความสะดวกในการติดต่อ

บุคคลภายนอก โดย

เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

เหมือนท่ีท ากับ

บุคคลภายนอก (ราคา

ตลาด) 

                    

-  

               

185  

ค่าเช่าห้องชุดท่ีพัก

พนักงาน 

บริษัทฯ เช่าห้องชุดให้

พนักงานเพื่อเป็น

สวัสดิการแก่พนักงาน โดย

เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

เหมือนท่ีท ากับ

บุคคลภายนอก (ราคา

ตลาด) 

 



 

 

44 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ปี 2558 (5 เดือน) 2558 (ส.ค 57-ก.ค 58) 2557 

รายได้รวม 32,861,599 107,388,152 123,272,650 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (15,282,667) (137,850,947) 8,452,868 

 

 

 

โครงสร้างรายได้ :                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2558  
(5 เดือน) 

2558  
(ส.ค 57 – ก.ค 58) 

2557 

 บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากการขาย 4.17 12.69 7.66 6.75 25.78 18.11 

รายได้จากการให้บริการ (บริษทัย่อย) - - 50.43 44.46 69.79 49.03 
รายได้ค่าเชา่ 26.06 79.31 49.30 43.47 27.70 19.46 

รายได้อื่น 2.63 8.00 6.04 5.32 19.06 13.40 
         รวม 32.86 100.00 113.43 100.00 142.33 100.00 

-฿175,000,000
-฿150,000,000
-฿125,000,000
-฿100,000,000
-฿75,000,000
-฿50,000,000
-฿25,000,000

฿0
฿25,000,000
฿50,000,000
฿75,000,000

฿100,000,000
฿125,000,000
฿150,000,000
฿175,000,000
฿200,000,000
฿225,000,000

รายได้รวม                               ผลก าไรขาดทุน

58/15 (5 เดือน) 58/15 57/14



 

 

45 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 เนื่องจากด้วยบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี

จากเดิม 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีจึงแสดงในช่วงเวลาวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 

ธันวาคม 2558 (งบการเงินปีปัจจุบัน) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 (งบการเงินปีก่อน

หน้า) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบช่วงเวลา 5 เดือน และ 12 เดือน ซี่งบริษัทไม่สามารถน าผลการด าเนินงานระยะเวลางวดเดียวกันของ

ปีก่อนมาเปรียบเทียบได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอช้ีแจงดังต่อไปนี้  

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  (5 

เดือน) ปรากฏว่ามีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 15.28 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 

สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 (12 เดือน) ปรากฎว่ามีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 137.85 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. รายได้รวมของบริษัทฯ จ านวน 32.86 ล้านบาท ถัวเฉลี่ย 5 เดือน เท่ากับ 6.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 108.72 ล้านบาทถัวเฉลี่ย 12 เดือน เท่ากับ 9.45 ล้านบาท ลดลง ถัวเฉลี่ยร้อยละ 30.47 มี
สาเหตุดังต่อไปนี้ 

 

รายการ 

ส าหรับงวด 5 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558    

(ถัวเฉลี่ย) 

ส าหรับงวด 12 เดือน 

สิ้นสุดวันที ่31 

กรกฎาคม 2558  

(ถัวเฉลี่ย) 

เพิ่มขึ้น -ลดลง 

ร้อยละ สาเหต ุ

รายได้จาการขายสุทธิ 834 638 30.67% 
อยู่ระหว่างการน าสินค้ารุ่นใหม่เขา้

จ าหน่าย 

รายได้จากการ

ให้บริการ ขันโตก 
- 4,202 -100.00% 

บริษัทเปลี่ยนธรุกิจโดยน าสถาน

ประกอบการของบริษัทย่อยน าไป 

ให้เช่า รายได้ค่าเช่า 5,212 4,109 26.84% 

รายได้อื่น 527 504 4.56% 

บริษัทฯ ปรับอัตราเรียกเก็บค่าน้ าค่า

ไฟฟ้า แก่ผู้เช่าเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยค่า

ไฟฟ้าที่จ่าย 

รวม 6,572 9,453 -30.47%   

    

 2.  ต้นทุนสินค้าที่ขายของบริษัท จ านวน 17.94 ล้านบาท ถัวเฉลี่ย 5 เดือน เท่ากับ 3.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 78.69 ล้านบาท หรือถัวเฉลี่ย 12 เดือน เท่ากับ 6.56 ล้านบาท ลดลง ถัวเฉลี่ย ร้อยละ 

45.59 มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 



 

 

46 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

                   

 3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน รวมจ านวน 30.36 ล้านบาท ถัวเฉลี่ย 5 เดือน เท่ากับ 6.07 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 170.18 ล้านบาท หรือถัวเฉลี่ย 12 เดือน เท่ากับ 14.18 

ล้านบาท ลดลงถัวเฉลี่ย ร้อยละ 57.19 มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 

 

รายการ 

ส าหรับงวด 5 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558   

(ถัวเฉลี่ย) 

ส าหรับงวด 12 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2558  

(ถัวเฉลี่ย) 

เพิ่มขึ้น -ลดลง  

ร้อยละ สาเหต ุ

ต้นทุนขาย 505 701 -27.91% เนื่องจากปริมาณการขายลดลง 

ต้นทุนบริการคุม้

ขันโตก 
- 3,736 -100.00% 

บริษัทเปลี่ยนธรุกิจโดยน าสถาน

ประกอบการของบริษัทย่อยใหเ้ช่า ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน 
3,083 2,121 45.33% 

รวม 3,588 6,557 -45.29%   

รายการ 

ส าหรับงวด 5 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 

(ถัวเฉลี่ย) 

ส าหรับงวด 12 เดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2558 

(ถัวเฉลี่ย) 

เพิ่มขึ้น -ลดลง 

ร้อยละ สาเหต ุ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริการ 

480 532 -9.74% ลดลงน้อยกว่าปริมาณการขายที่ลดลง เนื่องจาก

บริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านการตลาดด้วยตนเอง

ไดยไม่ผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

5,009 13,649 -63.30% เนื่องจากงวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2558  

บริษัทตั้งหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า  เงินกู้

ระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น 59.26 

ล้านบาท, บริษัทตั้งด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวแก่

กิจการอื่น 49.95 ล้านบาท และด้อยค่าจากการ

ลดมูลค่าสินค้า 0.92 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงิน 582 - 100 บริษัทฯ เริ่มด าเนินกิจการโดยใช้แหล่งเงินกู้จาก

สถาบันการเงิน 

รวม 6,071 14,181 -57.19%   



 

 

47 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน       

   
กระแสเงินสด       

 ในปี ณ 31 ธ.ค 2558   บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง 46.95 ล้านบาท เงินสดได้มา

จากจากกิจการการลงทุนลดลง 195.072  ล้านบาท และไม่มีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 233.98 ล้านบาท ส่งผล

ให้รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 18.04 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทจดหาเงินจาการกู้ยืมจ านวน 216 ล้านบาท เพื่อ ใช้

ประกอบกิจการ และลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนท่ีดี มีความมั่งคง  

 

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมนุเวียน 

 ในวันที่ 31 ธ.ค 2558  บริษัทฯ มีสภาพคล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนหลังหักสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยออกแล้ว

เท่ากับ 1.17 เท่า ของหนี้สินหมุนเวียน ลดลง 20.74 เท่า จาก วันท่ี 31 ก.ค 2558 เนื่องจากบริษัทเริ่มใช้แหล่งเงินกู้เพื่อน ามาขยาย

กิจการ และลงทุนในโครงการต่างๆ 

 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้     

 ในวันท่ี 31 ธ.ค 2558 บริษัท มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.31 เท่า วันท่ี 31 ก.ค 2558 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้น 0.31 เท่า เพิ่มขึ้น  0.28  เท่า บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณท์ต่ ามาก ยังมีความสามารถในการก่อ

หนี้ได้ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะหาแหล่งเงินกู้ เพื่อน าไปลงทุนในโครงการต่างๆ  

 

อัตราก าไรขั้นต้น   

 อัตราก าไรขั้นต้น ปี 2558 (5 เดือน)  บริษัทฯมีก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 40.66  แต่ในรอบระยะเวลา ส.ค 57 – ก.ค 58 

บริษัท มีก าไรขั้นต้นร้อยละ 26.73 ผลก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.93 เนื่องจากบริษัทเริ่มน าสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาขาย ซึ่งให้อัตรา

ก าไรขั้นต้นที่ดีกว่า อัตราก าไรชั้นต้นโดยเฉลี่ยของธุรกิจประมาณร้อยละ 30 ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทท าได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ 

สาเหตุเพราะบริษัทขายสินค้าโดยตรงให้กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ และผู้บริโภคโดยตรง 

 

อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม     

 อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมในปี 2558 (5 เดือน) เท่ากับร้อยละ -1.61 แต่ในงวด ส.ค 57-31 ก.ค 58 มีอัตราก าไร

สุทธิต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ -17.49 อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.88 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน

ลดลง และบริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ าเมี่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการน า

สินทรัพย์ถาวรออกจ าหน่าย เพื่อน าเงินมาขยายกิจการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า   

 บริษัทได้ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญในส่วนของลูกหน้าท่ีไม่ช าระล่าช้า จ านวน 32.17 ล้านบาท ครบ ร้อยละ 100 ซึ่งบริษัท

เห็นว่าเพียงพอ 

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้ าจ านวน 6.32 ล้านบาท บริษัทเห็นว่า

เพียงพอ และสินค้าท่ีตั้งค่าเผื่อเป็นสินค้าที่สามารถน ามาปรับปรุงเพื่อจ าหน่ายได้ 

 

 



 

 

48 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

อัตราก าไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น    

 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นในงวด 31 ธ.ค 2558 (5 เดือน) เท่ากับร้อย -1.18 แต่ในงวด 31 ก.ค 

2558 เท่ากับร้อยละ -15.59 อัตราก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 14.41 เนื่องจากผลขาดทุนลดลง  

   

 ฐานะการเงินที่ผ่านมา         

      
สินทรัพย์รวม           

  

 บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,066.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจ านวน 828.85 ล้านบาท ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  โดยมีสาเหตุ

หลักดังน้ี          

1. เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 18.04 ล้านบาท เนื่องจากงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท น าเงินสดไปวาง
ประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคาร        

 2.   เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 13.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ น าเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย 

 3.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 10.41ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุน    

                  จ านวน 3.49 ล้านบาท และบริษัทเก็บลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 7.31 ล้านบาท    

 4.   สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท เนื่องจากในงวด 31 ก.ค 2558 บริษัทฯ น าเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น  

 5.   ต้นทุนการพัฒนาโครงการเพิม่ขึ้น 52.51 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยเริม่ก่อสรา้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 6    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 215.38 ล้านบาท เนื่องจาก  

 6.1   เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิม่ขึ้น 1.20 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารขอหลักประกันเพื่อค้ าประกัน   
สินเช่ือ 

 6.2   เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินเพื่อลงทุนในโครงการในโครงการ
พลังงานทดแทน 

 6.3   ที่ดิน อาคารอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 42.75 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากบริษัทยอ่ย 
           

หนี้สินรวม           

  

 บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 254.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกินกว่า

ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม จ านวน 21.24 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 มีสาเหตุหลักมาจาก 

o บริษัทย่อยกู้เงินเพ่ิอท าโครงการอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 26 ล้านบาท  
o บริษัทออกตั๋ว B/E จ านวน 188.37 ล้านบาท เพื่อน าเงินไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน 
o บริษัทย่อยบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม 1.04 ล้านบาท 

           

  



 

 

49 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนของผู้ถือหุน้           

  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 792.95 ล้านบาท ลดลง 

14.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.82 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 807.61  ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในงวด 5 เดือน มีผลขาดทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

50 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

ตารางสรุปงบดุล 
    

หน่วย :  

พันบาท 

 งบการเงินรวม 

    

อัตรา 

ร้อยละ   

อัตรา 

ร้อยละ  

อัตราร้อย

ละ 

รายละเอียด 

31 ธ.ค 58  

(5 เดือน) 

ต่อ 

ยอดรวม 31 ก.ค 58 

ต่อ 

ยอดรวม 31 ก.ค 57 

ต่อยอด

รวม 

สินทรัพย์หมุนเวียน 251,833 23.61% 229,304 27.67% 75,861 10.16% 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน            1,200  0.11%         

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 39,464 3.70% 39,200 4.73%   0.00% 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น       49,950 6.69% 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 189,000 17.72%     

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ       52,700 7.06% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 491,830 46.10% 492,379 59.41% 31,679 4.24% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 79,883 7.49% 37,133 4.48% 525,632 70.43% 

ค่าความนิยม 175 0.01%     

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 6,779 0.64% 6,894 0.83% 9,317 1.25% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 6,598 0.62% 23,940 2.89% 1,191 0.16% 

 รวมสินทรัพย์ 1,066,762 100.00% 828,850 100.00% 746,330 100.00% 

              

หนี้สินหมุนเวียน 214,591 20.12% 10,467 1.26% 25,218 3.38% 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 26,000 2.44%     

หนี้สินผูกพันภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 2,196 0.21% 2,210 0.27%   0.00% 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,687 0.15% 650 0.08% 8,820 1.18% 

เงินประกันค่าเช่า 10,303 0.96% 7,914 0.95% 3,569 0.48% 

รวมหนี้สิน  254,777 23.88%  21,241 2.56% 37,607 5.04% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 811,985 76.12% 807,609 97.44% 708,723 94.96% 

รวมหนี้สินละส่วนของผู้ถือหุน้ 1,066,762 100.00% 828,850 100.00% 746,330 100.00% 

  0 0 0 0 0 0 



 

 

51 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 งบการเงินรวม 

    

อัตรา

ร้อยละ   

อัตราร้อย

ละ  

อัตรา

ร้อยละ 

รายละเอียด 

31 ธ.ค 58 

(5 เดือน) 

ต่อยอด

รวม 31 ก.ค 58 

ต่อยอด

รวม 31 ก.ค 57 

ต่อยอด

รวม 

รายได้จากขายและการให้บริการ 30,228 100.00% 107,388 100.00% 123,273 100.00% 

ต้นทุนขายและให้บริการ (17,937) -59.34% (78,686) -73.27%  (78,761) -63.89% 

ก าไรขั้นต้น 12,290 40.66% 28,702 26.73% 44,512 36.11% 

              

รายได้อื่น 2,634 8.71% (6,046) 5.63% 19,056 15.46% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (2,402) -7.95% (6,387) -5.95% (5,135) -4.17% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (25,046) -82.86% (163,789) 

-

152.52% (45,322) -36.76% 

ต้นทุนทางการเงิน (2,908) -9.62%     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 264 0.87%     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (15,168) -50.18% (135,428) 

-

126.11% 13,111 10.64% 

ภาษีเงินได ้ (115) -0.38% (2,423) -2.26% (4,658) -3.78% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,283) -50.56% (137,851) 

-

128.37% 8,453 6.86% 

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด             

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (14,186) -90.04%     

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุม (1,096) -9.96%     

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 

 

     
                  

หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินรวม 

รายละเอียด   31 ธ.ค 58 31 ก.ค 58 31 ก.ค 57 

       

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   (46,948) -43,263 29,490 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   (195,070) -173,917 -502,388 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน   223,977 236,737  

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น   (18,041) 19,557 -472,898 

 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  157 -395 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นป ี   66,989 47,275 520,173 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี   48,948 66,989 47,275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

53 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ หน่วย 
2558 

(31/012/2558) 

2558 

(31/07/2558) 

2557 

(31/07/2557) 

2556 

(31/07/2556) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.17 21.91 3.01 25.70 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.13 20.89 2.71 25.04 

อัตราสภาพคล่องต่อกระแสเงินสด เท่า (0.42) (2.42) 1.24 1.11 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 0.74 2.64 2.90 1.65 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 206.18 136.20 124.04 217.87 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 3.66 20.96 6.48 2.08 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 41.81 17.42 56.33 172.70 

อัตราส่วนหมุนวียนเจา้หนี ้ เท่า 96.40 133.91 76.02 1.75 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 1.59 2.73 4.80 205.36 

Cash Cycle วัน 246.40 150.89 175.57 185.21 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น % 40.66 26.73 36.95 37.53 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % (50.18) (126.11) 11.40 81.14 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % (309.52) (31.95) 224.93 73.52 

อัตราก าไรสุทธิ % (46.51) (121.52) 5.94 73.52 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (1.18) (15.59) 4.61 7.12 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (1.61) (17.49) 1.15 6.72 

อัตราการตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % (0.03) (0.25) 0.03 0.76 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 0.03 0.14 0.19 0.09 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.31 0.03 0.05 0.04 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  เท่า 17.14 - - - 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระพูกพัน 

(Cash Basis)  
เท่า (0.22) (12.45) 0.02 -0.13 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % NA NA NA NA 

 

 

 



 

 

54 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินส าหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดท าขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย

การบัญชีและเกณฑ์การจัดท างบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

 

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย

ข้อมูลรายการระว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บัญชีประจ าปี 2558 (5 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 

 งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 สังกัดบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐาน

การบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี

ความน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

(พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ)์   (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 

 

 

  



 

 

55 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และ

สอบทานให้บริษัทรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การ

บริหารความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิ

บาล จริยธรรม ความโปร่งใส ท่ีสามารถตรวจสอบได้  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมี 1.) ดร.อริชัย รักธรรม ด ารงต าแหน่ง 

“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” 2.) นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง ด ารงต าแหน่ง “เลขานุการกรรมการตรวจสอบ” และ 3.) นาย

พสุ สุขุมวาท ด ารงต าแหน่ง “กรรมการตรวจสอบ” ซึ่งแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่อนุมัติโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีดู่แลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

การประชุมทัง้สิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมรอ้ยละ 100  โดยสรุปสาระส าคัญในการปฎิบัตหิน้าท่ีได้ดังนี้ 

 

1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และส าหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
2558 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
 

2.) การก ากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความเหมาะสม
กับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 
3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสีย่งและปัจจัยอื่น ที่อาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

เช่น การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านตา่งๆ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

 
4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม  2558) โดยให้

ข้อเสนอแนะ ช่ือผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของส านักงานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 
(รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม  2558) ต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป 
 

 



 

 

56 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยได้รายงานผลการ

ประชุม และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

                (ดร.อริชัย  รักธรรม) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

57 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 



 

 

58 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
  



 

 

59 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
  



 

 

60 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

61 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

62 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
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รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 

64 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

65 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

66 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

67 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

68 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

69 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

70 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

71 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

72 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

73 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

74 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

75 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

76 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

77 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

78 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

79 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

80 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

81 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

82 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

83 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

84 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

85 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

86 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

87 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

88 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

89 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

90 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

91 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

92 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

93 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

94 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

95 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



  

9
6
 

รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 



  

9
7
 

รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 

98 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
  



 

 

99 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

100 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

101 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

102 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

103 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

104 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
  



 

 

105 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 

109 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

110 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

111 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

112 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

113 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

114 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

115 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

116 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

117 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

118 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



  

1
1
9
 

รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 



  

1
2
0
 

รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 

121 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

122 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

123 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

124 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

  



 

 

125 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

  



 

 

126 รายงานประจ าปี  2558 (ส าหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 

 

บริษัทย่อย กรรมการ ต าแหน่ง 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด     นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายศริน เรืองศร 

นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จ ากัด   นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายศริน เรืองศร 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด   นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายศริน เรืองศร 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ทรัพยากรน้ า สยาม จ ากัด (มหาชน)* นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากดั นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท 105 โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากัด นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 






