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สารบัญ
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมขยายตัวเล็กน้อย แม้ว่าเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศจะชะลอตัว
จากปี 2558 แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัว ปัญหาการว่างงานลดน้อยลง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยังคงมีปัญหาอัตรา
ว่างงานอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังคงมีความกังวลในเรื่อง Brexit ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป เศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อย เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง สาหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2559 ที่
ผ่านมาขยายตัวต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การกระตุ้นเร่งการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ การส่งออก
ขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
ธุรกิจพัดลมเพดานของบริษัทในปีที่ผ่านมาขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากการขยายตลาดเข้าไปยังกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ (Modern Trade) เริ่มขยายในช่วงปลายปี 2559 จึงคาดว่ายอดจาหน่ายพัดลมเพดานในปีหน้า จะมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น ในปี
ที่ผ่านมาบริษัทได้นาโคมไฟ LED มาจาหน่าย ภายใต้ตราสินค้าชื่อ “Lumos” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีรูปแบบ
หลากหลาย ประหยัดไฟฟ้า การติดตั้งไม่ยุ่งยาก บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถดาเนินธุรกิจจาหน่ายพัดลมเพดาน และ
โคมไฟต่อไป และสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปีที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทได้ลงทุนทุกโครงการ อันได้แก่ โครงการร่วมทุนกับ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่ารูฟท็อป) และส่วนต่อขยาย
กาลังการผลิตรวม 2.63 เมกะวัตต์ และโครงผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม) ของกลุ่มบริษัทสระบุรี ขนาด
กาลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต์ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีบ่ ริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อย เพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกภายใต้
ชื่อโครงการ “ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ซึ่งเป็นโครงการบ้านแถวในทาเลอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีที่ผ่านมาโครงการเกิดความล่าช้า
จากฤดูฝนในปีที่ผ่านมายาวกว่าปกติ ผู้รับเหมาไม่สามารถดาเนินการตกแต่งภายนอกได้ และความล่าช้าจากการติดต่อหน่วยงาน
ราชการ คาดว่าบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว ภายในปี 2560
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ร่วมมือร่วมใจก้าวผ่าน
อุปสรรคต่างๆ และทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะสร้างให้บริษัทเติบโตมี ผลกาไรที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพและมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี เพื่อ
สร้างความสาเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ)์
ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา แต่ปางทอง)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานประจาปี 2559

นายยุทธนา แต่ปางทอง

นายศริน เรืองศร

อายุ 43 ปี สัญชาติไทย

อายุ 36 ปี สัญชาติไทย

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
London Metropolitan University, UK

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 234/2560

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (SANKO)

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท์, บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2,

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี

บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2, บจ. แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2,

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)

บจ. นิวโซลาร์ เทคนิค, บจ. พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์,

ประสบการณ์ทางานในอดีต

บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2, บจ. ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม,

2553 - 2558 : กรรมการ
บจ. ไพรม แมนชั่น

บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2, บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2

2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. จินตนา อินเตอร์เทรด

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค

บจ. อินเนอแวร์ เซ็นเตอร์

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บจ. ดับบลิว. โซลา

ไม่มี

บจ. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)
ประสบการณ์ทางานในอดีต
2557 - 2558 : ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE)
2556 - 2557 : กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ (EIC)
2537 - 2557 : ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล

อายุ 71 ปี สัญชาติไทย

อายุ 62 ปี สัญชาติไทย

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

8 กันยายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2560

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่น 4/2558

2559 - ปัจจุบัน : อุปนายกสมาคม (2) ฝ่ายสิทธิประโยชน์

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547

สมาคมกีฬายกน้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทางานในอดีต

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2555 - 2557 : สมาชิกวุฒิสภา

2559 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

2551 - 2554 : สมาชิกวุฒิสภา
2548 - 2549 : รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์ทางานในอดีต

หมายเหตุ :

2553 – 2559 : กรรมการ

อดีตรองเสนาธิการทหาร

บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

2552 - 2553 : กรรมการผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์รายย่อย

ไม่มี

บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สารบัญ

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ไม่มี

5

รายงานประจาปี 2559

นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

ดร. อริชัย รักธรรม

อายุ 36 ปี สัญชาติไทย

อายุ 48 ปี สัญชาติไทย

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน Claremont Graduate School, USA

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate School, USA

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Eastern Washington University, USA

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 14/2549

บจ. ดับบลิว. โซลา

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548

บจ. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท์

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เฟอร์รั่ม (FER)

บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

บจ. แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

บจ. นิวโซลาร์ เทคนิค
บจ. พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร

บจ. ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2

2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป

บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

มหาวิทยาลัยมหิดล

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในอดีต
2550 - 2557 : ผู้จัดการส่วนงานบริหารการลงทุน
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สารบัญ

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ไม่มี

รายงานประจาปี 2559

นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง

นายพสุ สุขุมวาท

อายุ 56 ปี สัญชาติไทย

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

22 พฤศจิกายน 2556

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ CEBU Institute of Medicine, Philippines

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ University of San Carlos, Philippines
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558

2551 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์

การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ

สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจาจังหวัดเชียงใหม่

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

ประสบการณ์ทางานในอดีต

2558 – 2559 : ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิก

2540 - 2551 : แพทย์ประจาคลินิก

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (103)

2537 - 2538 : กรรมการ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บจ. เอพีเอ็ม ทราเวิล

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ

2533 - 2539 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มูลนิธิสัมมาชีพ

บจ. ฮาร์ท ออยส์ สยามอิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

2555 – 2557 : ที่ปรึกษา

2533 - 2539 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการดาเนินธุรกิจ

บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส์ อีควิปเม้นท์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

6

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลองสเตย์ โฮมสเตย์ และสถานบันเทิง

ไม่มี

ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา
สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. อิงนที รีสอร์ท ปทุมธานี
2552 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการโครงการพิเศษ
หจก. ศุขเจริญกิจ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559
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รายงานประจาปี 2559

นายเอกวัชร เศวตรัตน์

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์

อายุ 35 ปี สัญชาติไทย

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานในอดีต
2553 - 2557 : ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีการเงินและภาษี
2549 - 2553 : ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP)
2540 - 2549 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash
University, Australia
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), University of New South Wales,
Australia
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 234/2560
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558
การดารงตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท์, บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2,
บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2, บจ. แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2,
บจ. นิวโซลาร์ เทคนิค, บจ. พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์,
บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2, บจ. ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม,
บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2, บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)
ประสบการณ์ทางานในอดีต
2554 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ซ เซอร์วิสส์
2554

: ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สารบัญ

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ไม่มี

รายงานประจาปี 2559

8

นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์
อายุ 37 ปี สัญชาติไทย
ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

4 กุมภาพันธ์ 2559

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559
ประสบการณ์ทางานในอดีต
2554 - 2557 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บจก. เรียล โมโตสปอร์ต
2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก. ปณชัยกลการกรุงเทพ
2544 - 2548 : ผู้ช่วยผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี
บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559
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การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได้ มีศักยภาพในการเติบโตสูง
และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดใี นอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจจาหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมี
การขยายสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัดลมติดหลอดไฟ หรือหลอดไฟ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมในท้องตลาด
และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
เพื่อรองรับนโยบายการดาเนินธุรกิจหลังปรับโครงสร้างดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตั้งแต่ปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจาก
การเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้า เป็นต้น
2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาต
เชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้า ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบริหารนิติ
บุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
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) การทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจจาหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจาหน่ายพัดลมโคมไฟ
ติดเพดานเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งอยู่ ณ
ซอยศรีนครินทร์ 40 ตรงข้ามศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขยายตลาดสินค้าพัดลมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ทั่วประเทศ และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มไลน์สินค้าที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการสร้างทีมงานด้านการตลาด และดาเนินการสั่ง
สินค้ารุ่นใหม่ๆ มาจาหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกระบบตัวแทนจาหน่ายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการค้าปลีก (Modern Trade) โดยตรง เช่น ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค และไทยวัสดุ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี
หน้าเป็นต้นไป
สารบัญ
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก
บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกในปีที่ผ่านมา และได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
(โซล่ารูฟท็อป) และส่วนต่อขยาย กาลังการผลิต รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.63 เมกะวัตต์ โดยดาเนินธุรกิจภายใต้บริษั ทร่วมทุน ได้แก่
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด (“บริษัทร่วม”) กาลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด (“บริษัท
ย่อย”) กาลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต์ และบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จากัด (“บริษัทย่อย”) กาลังการผลิต ประมาณ
0.60 เมกะวัตต์ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ให้เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท สระบุรีโปรเจค
ซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม) โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงมุ่ง
พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่จะศึกษาเพื่อขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต ซึ่งผลประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกในปี
ที่ผ่านมาโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด เพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการจาหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ให้แก่ บริษัท
ไพรม แมนชั่น จากัด (ภายหลังการจาหน่ายหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด
ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมลงทุน โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใต้ชื่อ
“ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ที่อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแนวโน้มการขายเป็นไปด้วยดี คาดว่ารับรู้รายได้ในปี 2560
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ตัดสินใจนากิจการศูนย์ ประชุมนานาชาติ คุ้มคา และศูนย์การแสดงวัฒนธรรม คุ้ม
ขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาดาเนินการเอง บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการให้เช่า ซึ่งจะ
สะท้อนผ่านตัวเลขในงบการเงินในปีหน้าเป็นต้นไป
สาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาด้วยการปรับปรุงพื้นที่โรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ให้อยู่ในสภาพดีกว่าเดิม ซึ่งหลังจากปรับปรุงมีผู้สนใจเช่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารว่าจะมี
แผนการขายทอดตลาดออกไปในอนาคตหรือไม่
ส่วนสินทรัพย์อาคารชุด ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จาหน่ายอาคารสาน้กงาน พี.เอส.ทาวเวอร์ ทั้งสองยูนิต ปัจจุบันเหลือ
อาคารชุดพักอาศัยคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ปัจจุบันมีผู้เช่ายังไม่ถึงร้อยละ 50 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการชาย ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559

11

รายงานประจาปี 2559

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2530 • บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งโดยตระกูลไต้ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศไต้หวัน เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
2536 • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ฮันเตอร์ แฟน จากัด ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และทาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
พัดลมโคมไฟติดเพดาน แต่ได้มีการยกเลิกคาสั่งซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548
2547 • บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท Air Breeze Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านบริษัท Vanguard Corporation
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 มูลค่าเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
2552 • บริษัทฯ ตัดสินใจขายบริษัทย่อยในประเทศจีนออกไป เนื่องมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลก
• บริษัทฯ ทาสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท โรงสีธัญญะรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จากัด (“TRC”) จานวน 70 ล้านบาท โดย ณ
ปัจจุบัน ยังไม่มีการจ่ายชาระเงินต้นแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวนและกาลังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการทางกฎหมายกับ TRC
• บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท แหล่งน้าสยาม จากัด ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรัพยากรน้าสยาม จากัด (มหาชน) (“SWR”)
โดยขณะนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญของ SWR จานวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.93 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้ง จานวนและกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการทาง
กฎหมายกับ SWR
2553 • บริษัทฯ ขายที่ดินและอาคารโรงงาน ณ เลขที่ 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุท รปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ให้กับ บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จากัด
2556 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษั ท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จากัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อเข้าลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
สินทรัพย์อื่นที่ใช้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ซึ่งเป็นธุรกิจจาหน่ายอาหารและการแสดง
วัฒนธรรมล้านนา
2558 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อและตราสาคัญเป็น “บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษ
เป็ น “Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พร้ อ มทั้ ง เปลี่ ย นชื่ อ ย่ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น “ACC”
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจในอนาคต
• บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด (“W.SOLAR”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) (“WIN”)
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท
• บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ดังนี้
• บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท
• บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 24.99 ล้านบาท
• บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 19.89 ล้านบาท
• บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดาเนินธุรกิจต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังนี้
• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน
• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด ประเภทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้ง

สารบัญ
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• บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์
2559 • บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัทสระบุรี จานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) กาลัง
การผลิต 5.50 เมกะวัตต์ ขนาดการลงทุน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 300 ล้านบาท เป็น 375 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 300 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้มีมติ
อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 300 ล้านหน่วย ใน
อัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
• บริษัทได้ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกาหนดชาระวันที่ 9 เมษายน 2561
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ (ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้จานวน 1,000 ล้านบาท)
• วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จากัด ผิดนัดไม่โอนที่ดินเพื่อชาระหนี้ บริษัทฯจึง
ดาเนินการมอบหมายให้ทนายความดาเนินการบังคับโอนที่ดินเพื่อตีทรัพย์ชาระหนี้
• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด บริ ษัทย่อย ได้รับโอนที่ดิน ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทย
ลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จากัด เพื่อการตีทรัพย์ชาระนี้
2560 • มกราคม 2560 บริษัทย่อย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จากัด ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัท
เห็นว่าธุรกิจ ศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพ
สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าการให้เช่า โดยบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด จะเข้าไปดาเนินกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2560 เป็นต้นไป

สารบัญ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจให้บริการศูนย์ประชุมนานาชาติ และศูนย์การแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย
บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จากัด
(“CEI”)

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด
(“ACCE”)
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
(“ACCL”)
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด
(“ACCG”)
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์
จากัด (“BSP”)
บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จากัด
(“105 โซล่า”)
กลุ่มสระบุรีโปรแจค
1. บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท์
2. บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2
3. บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2
4. บจ. แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2
5. บจ. นิวโซลาร์ เทคนิค
6. บจ. พี.บี.วาย. กรีนเพาเวอร์
7. บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2
8. บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2
9. บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2
10. บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2
บริษัทร่วม
บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด
(“W.SOLAR”)

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ เมษายน 2560 (“CEI”)
จะเข้าดาเนินธุรกิจ ศูนย์
วัฒนธรรมอาหารและการแสดง
ล้านนา (คุ้มขันโตก)
ศูนย์ประชุมนานาชาติ (คุ้มคา)
ด้วยตนเอง
เทรดดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
1,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว (บาท)
1,000,000.00

100.00

1,000,000.00

1,000,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

75.00

50,000,000.00

50,000,000.00

พลังงานทดแทน

100.00

10,000,000.00

3,250,000.00

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop)
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop)

51.00

49,000,000.00

49,000,000.00

51.00 อยู่ระหว่าง
การเพิ่มทุนให้ครบ

1,000,000.00

250,000.00

28,000,000.00
26,000,000.00
28,000,000.00
26,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
ทุนจดทะเบียน
(บาท)
80,000,000.00

28,000,000.00
26,000,000.00
28,000,000.00
26,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
28,000,000.00
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว (บาท)
80,000,000.00

พลังงานแสงอาทิตย์บนดิน
(Solar Farm)

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop)

100.00
ลงทุนทางอ้อม
ผ่านบริษัท
(“ACCE”)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
49.00

สารบัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และดาเนินการในลักษณะบริษัทจากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 45 ล้านบาท พร้อมทั้ง
ดาเนินการสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2530
บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระทั่งในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 375 ล้านบาท
ชาระแล้ว 300 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พร้อมกับได้นาหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอดีตบริษัทฯ เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนั ได้นาเข้าชิ้นส่วน
พัดลมเพื่อประกอบและจาหน่ายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทฯ เน้นความสวยงาม สามารถใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่งที่
พักอาศัย โรงแรมที่พัก ตลอดจนอาคารสานักงาน เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพัดลมติดเพดาน
บริษัทฯ จากที่เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้นาเข้าชิ้นส่วนพัดลมจากต่างประเทศ
เพื่ อ มาประกอบและจ าหน่ า ยในประเทศ โดยบริ ษั ท ฯ จั ด จ าหน่ า ยพั ด ลมภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า Sunlight และ
Compass East ซึ่งเป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไปมานานกว่า 10 ปี และได้เพิ่ มเครื่องหมายการค้าใหม่ในนาม “Air-legance” เพื่อจับกลุ่มลูกค้าตลาดบนที่มีกาลังซื้อสูง บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “Lumos” เป็นผลิตที่มีความสวยงาม ประหยัดไฟฟ้า ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

2. ธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.1 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, ห้องพักอาศัย อาคารคันทรี่คอม
เพล็กซ์ บางนา จานวน 19 ห้อง และสถานประกอบการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุ้มขันโตก และศูนย์
ประชุมนานาชาติ คุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สถานที่
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
เนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 55.60 ตรว.
ห้องพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์
จานวน 19 ห้อง ขนาด 38.44-163.76 ตรม.
ศูนย์วัฒนธรรมและการแสดง (คุ้มขันโตก)
เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 58 ตรว.

ที่อยู่
291 หมู่ 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
225 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์
ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
139 โครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค
ถ.สายเชียงใหม่-ลาปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ให้เช่า
บริษัทฯ

ค่าเช่า
เดือนละ 100 - 110
บาท ต่อ ตรม.
บริษัทฯ
เดือนละ ประมาณ
6,000 บาท ต่อห้อง
บจก. ซี.อี.ไอ. เดือนละ 2.50 ล้านบาท
(เชียงใหม่)
ปรับค่าเช่าเป็น 2.60
ล้านบาท ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2559

สารบัญ
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2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ ดาเนินการผ่าน บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อ โครงการทาวน์ไลน์ เป็นโครงการ
ทาวน์โฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 32 ห้อง ขนาดโครงการ
ประมาณ 200 ล้านบาท ราคาขายอยู่ระหว่าง 5.20-6.70 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560 และสาหรับ
โครงการในอนาคตคาดว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่ดิน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินไม่เกิน 11 ไร่
(4,400 ตารางวา) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ดาเนินการผ่านบริษัทร่วมคือ บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด
(“W.SOLAR”) และบริษัทย่อยคือ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด (“BSP”) และ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์
จากัด (“105 โซล่า”) สถานที่ตั้งโครงการอยู่บนหลังคาของโรงงานให้เช่าของ WIN ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนน บางนาตราด ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทร่วม (“W.SOLAR”) รับรู้รายได้ตั้งแต่ มิถุนายน ปี
2558 ที่ผ่านมา ส่วนบริษัทย่อย (“BSP”) และ (“105 โซล่า”) คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ของกลุ่มสระบุรีโปรเจค จานวน 10 บริษัท ร้อย
ละ 100.00 โดยมีสถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ แล้วในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้
ชาระเงินลงทุนครบถ้วนและถือหุ้นโครงการดังกล่าวครบทั้งจานวนแล้ว บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559
เป็นต้นไป

บริษัท
W.Solar

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49

กาลังการผลิต
(MW)
1.28

อัตราค่าไฟฟ้า
(บาทต่อหน่วย)
6.16

กลุ่มบริษัทสระบุรี

ร้อยละ 100

5.50

8 (Adder)

BSP

ร้อยละ 51

0.75

6.50

105 โซลาร์

ร้อยละ 51

0.60

6.50

สารบัญ
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โครงสร้างรายได้
รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นรายได้จากการผลิตและจาหน่ายพัดลมติดเพดาน ส่วนประกอบพัดลม รายได้จากค่าเช่า
ส่วนบริษัทย่อย มีรายได้ค่าเช่า และรายได้จากการจาหน่ายพลังงานทดแทน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

31 ธ.ค. 2559

รายได้

31 ธ.ค. 2559 ( 5 เดือน)
รายได้
ร้อยละ

ร้อยละ

31 ก.ค. 2558
รายได้
ร้อยละ

15.80

9.72

4.17

13.79

7.66

18.11

-

-

-

-

50.43

49.96

3. รายได้ค่าเช่า

55.52

34.19

26.06

86.21

49.30

45.91

4. รายได้ขายพลังงานทดแทน

91.10

56.09

-

-

-

-

162.41

100.00

30.23

100.00

107.39

100.00

1. รายได้จากการขาย
2. รายได้จากการให้บริการ

รวม

หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม
31 ก.ค. 2558

สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์หมุนเวียน

444,153

251,833

229,304

1,789,645

1,066,72

828,850

802,695

811,985

807,609

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

0.25

0.25

0..25

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

0.67

0.76

1.51

1,200,000

1,200,000

1,200,000

162,412

30,228

107,388

รายได้อื่น

32,549

2,634

6,046

รายได้รวม

194,961

32,862

113,434

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(25,500)

(15,283)

(137,851)

-

-

-

(0.0188)

(0.0118)

(0.1559)

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

4.04

1.17

21.91

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.22

0.31

0.026

(2.79)

(1.75)

(18.16)

ผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ)

(15.70)

(50.56)

(128.37)

ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

(13.08)

(46.51)

(121.52)

(1.79)

(1.61)

(17.50)

สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)
ความสามารถในการทากาไร
รายได้จากการขาย

เงินสดปันผล
กาไรต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อยอดสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
หมายเหตุ : คานวณจากงบการเงินของบริษัท

สารบัญ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• การผลิต
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเป็นการนาเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบและคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและต่างประเทศ มีกระบวนการ
ตรวจสอบและกาหนดคุณสมบัติของสินค้า ให้ตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินค้า
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟติดเพดานที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเป็นสินค้าแบบกึ่งสาเร็จรูป โดยบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ ลงกล่อง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาไปประกอบและติดตั้งเองได้ โดยสินค้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ ทาการขายตรงไปยังตัวแทนจาหน่าย โดยใช้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง เช่น Sunlight, Compass East และเครื่องหมายการค้าใหม่ชื่อ “Air-le-gance”
ในส่วนสินค้าและบริการของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” จังหวัด
เชียงใหม่นั้น ประกอบด้วย
• การแสดงวัฒนธรรมแบบล้านนาและบริการอาหารขันโตกบุฟเฟ่ต์
• ร้านอาหารไทยพลับพลา ซึ่งเปิดบริการร้านอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์ในช่วงเวลากลางวัน และเปิดบริการร้านอาหารไทย
ในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน
• ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา

การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจาหน่ายจากระบบตัวแทนจาหน่ายเพียงรายเดียว มาเป็นการจัดจาหน่ายโดยตรง โดยอยู่
ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองการค้า กับกลุ่มห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายราย พร้อมกับการสร้างทีมงานฝ่ายขาย
เพื่อทาการจาหน่ายสินค้าตรงให้กับผู้แทนจาหน่ายทั่วประเทศ
• กลยุทธ์ทางการตลาด
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อ ย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบพัดลมรุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย และ
หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสวยงาม
และมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด เช่น
ไฟ LED, DC Motor เพื่อช่วยประหยัดไฟและให้เสียงทีเ่ งียบลง
ในส่วนของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเพิ่มการบริการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง เช่น การ
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านศูนย์ประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารสชาติอาหารที่ให้บริการ ให้มีความอร่อย
ถูกปากลูกค้า โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ทุกวัน ส่วนในด้านการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของ
นักแสดง โดยเน้นคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาด้านการแสดงนาฏศิลป์ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น และเข้าสู่การบริการระดับสากลมากขึ้นด้วย ในส่วนของศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคา บริษัทฯ
เห็นว่าเป็นศูนย์การประชุมที่มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ มีความโดนเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม มีความเป็นไปได้สูงที่
จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การประชุมในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต
ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจบ้านจัดสรร โครงการแรกเป็นทาวน์โฮม รูปแบบ
Modern Classic Style อยู่สบายประหยัดพลังงาน และเน้นประโยขน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ มุ่ง พัฒนาโครงการ
สารบัญ
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บ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านที่กาลังก่อสร้าง
ใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่า บ้านจะสร้างเสร็จตามกาหนด โครงการแรกของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการต่อๆ ไป บริษัทฯ จะหาทาเลบริเวณถนนรอบนอกของ
กรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง เป็นทาเลที่มีศักภาพและมีค วาม
ต้องการบ้านพักอาศัย
2) กลยุทธ์ด้านราคา
ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทฯ มีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟที่สามารถแข่งขันได้ ทั้ง
ในด้านราคาและรูปแบบ เพื่อสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระดับตลาดต่างๆ อันจะนามาซึ่งผลกาไรที่มาก
ขึ้นตามยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
บริหารของบริษัทฯ
ธุรกิจคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ผู้อื่นเช่าประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1
เมษายน 2560 บริษัทฯจะเข้าไปดาเนินธุรกิจเอง บริษัทฯจึงวางแผนกาหนดราคาในแต่ละส่วนคือ ธุรกิจคุ้มขันโตก การ
กาหนดราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งเนื่องจากชุดการแสดงแต่ละชุดมีความเป็นอักลักษณ์ โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ส่วน
บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ในส่วนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา ราคาที่
บริษัทฯ กาหนดเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ธุ ร กิ จ อสั งหาริมทรั พย์ ก าหนดราคาบริษั ท ฯก าหนดราคาสูงกว่ าคู่ แ ข่ง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ใช้ วั ส ดุ อุ ปกรณ์
คุณภาพสูง การออกแบบโปร่ง อยู่สบาย ราคาที่บริษัทฯ กาหนดจึงเป็นราคาทีส่ ามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
3) กลยุทธ์การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของบริษัท
บริษัทฯ ทาการจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดยลูกค้าเหล่านี้จะเป็น
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ โฮมโปร โฮมเวิร์ค ไทยวัสดุ และเฮ้าส์แอนด์โฮม เป็นต้น
ลูกค้าขายส่งในภูมิภาคต่างๆ และลูกค้ากลุ่มตกแต่งบ้านทั่วไป เพื่อให้สามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมทั้งตลาดใน
กลุ่มโครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรมและรีสอร์ท อีกด้วย
ในส่วนของธุรกิจศูนย์วัฒนธรรม ลานการแสดงคุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา บริษัทฯ ใช้ช่องทาง
การจาหน่ายผ่านบริษัททัวร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงให้ฝ่ายการตลาดเข้าติดต่อแนะนากับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย
• กลยุทธ์การจัดส่งเสริมการขาย
บริ ษั ท ฯ ก าหนดแผนการตลาดเริ่ ม ด้ ว ยการลงโฆษณาในสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทหนั ง สื อ ตกแต่ ง บ้ า น นิ ต ยสาร
Decoration Guide หนังสือก่อสร้างและวัสดุ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน และร่วมกับห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยตรง
ในส่วนของบริษัทย่อย ในเดือนเมษายน 2560 นี้บริษัทฯ จะเข้าดาเนินธุรกิจเองทั้งหมด บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
แผนการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติ คุ้มคา ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพ โดยจะเน้น
การออกบูธ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งศูนย์การประชุมนานาชาติ คุ้มคา ได้รับรางวัลจากการประกวดห้อง
จัดประชุมสัมมนา จากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB ส่วนศูนย์วัฒนธรรมอาหาร
และการแสดง คุ้มขันโตก บริษัทฯ จะเน้นทาการส่งเสริมการขายไปยังบริษัททัวร์ ให้บรรจุโปรแกรมคุ้มขันโตกไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยว
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• ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ค้าเทรดดิ้ง ทาการค้าขายสินค้าพัดลมโคมไฟมามากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในตัวสินค้า
เป็นอย่างดี ซึ่งฐานลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจานวนมาก และเป็น
ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ มาก่อน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
สาหรับบริษัทย่อย กว่าร้อยละ 70 จะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วน
ที่เหลือเป็นลูกค้าประเภท Walk in ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นกัน ในส่วนของศูนย์ประชุมสัมมนา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ ต้องการห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา ซึ่งบริษัทฯมีห้องหลายขนาด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
• สภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าประเภทห้างสรรพสินค้า และ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้นาสินค้าเข้ามาจาหน่ายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์วางสินค้า
ติดกันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งบางครั้งลูกค้าซื้อไปโดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่นาเข้ามาเพื่อแข่งขันกับบริษัทฯ นี้ ไม่มีบริการศูนย์ซ่อมและอะไหล่ ซึ่งต่างกับสินค้าของบริษัทฯ ที่มี
การบริการหลังการขาย ทาให้บริษัทฯ ยังสามารถยืนหยัดแข่งขันอยู่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ กาลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรูปลักษณ์
ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย ส่วนการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ
เน้นให้ตัวแทนจาหน่ายหาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่
สาหรับบริษัทย่อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจาก
คุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทาให้ผู้ที่มาสัมผัสสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นจุดแข็ง
ของสินค้าและบริการของศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• กาลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มสั่งสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาจาหน่าย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศไต้หวันหรือจีน บริษัทฯ อาศัยการ
สั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อมิให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดและราคาจากการเจรจา
ต่อรองซึ่งสมเหตุสมผล
สาหรับบริษัทย่อย มีความสามารถในการให้บริการดังนี้
• คุ้มขันโตก ให้บริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมทั้งด้านการ
แต่ งกาย ภาษา การรั บ ประทานอาหาร และการแสดง ภายใต้
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ สามารถเปิดให้บริการได้วันละ 2
รอบ โดยแต่ละรอบสามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 800 คน
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• ร้านอาหารไทยพลับพลา เป็นห้องปรับอากาศภายในตกแต่งด้วย
สถาปั ต ยกรรมไทยภาคกลางประยุ ก ต์ วั ส ดุ ต กแต่ ง ด้ ว ยไม้ สั ก
ประดับลวดลายสีทองอย่างงดงาม สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า
300 คน

• ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ คุ้ ม ค า เป็ น อาคาร 3 ชั้ น ที่ แ สดงถึ ง
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ละห้องมีการตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง ด้วยไม้สักแกะสลัก ลงรักปิดทอง โดยสล่าฝีมือชั้นครู ผนัง
กรุด้วยผ้าพิมพ์ลายไทยโบราณ ประดับประดาด้วยโคมระย้า อัน
งดงาม พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการประชุมครบครัน สามารถรองรับ ลูกค้าได้มากกว่า
2,000 คน
• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้นาเข้าชิ้นส่วนต่างๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากต่างประเทศ นามาประกอบเป็นรุ่นพัดลมต่างๆ โดยมีฝ่าย
วิจัยและพัฒนาและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ตรวจสอบและประกอบพัดลมเพื่อทดสอบคุณภาพ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและ
ส่วนประกอบ (specification) ของพัดลมแต่ละรุ่นให้กับพนักงานประกอบทราบ รวมทั้งจัดทาคู่มือการประกอบเพิ่มเติมสาหรับพัด
ลมรุ่นใหม่ที่บริษัทฯ นาเข้ามาจาหน่าย ทาให้ผู้ซื้อสามารถนาไปประกอบและติดตั้งได้เองตามคู่มือการประกอบ
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เมื่อมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบพัดลม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนที่
ประกอบเป็นพัดลมรุ่นต่างๆ ที่สั่งซื้อเข้ามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ฝ่ายจัดซื้อว่าคุณภาพสินค้าเป็นอย่างไร พร้อมทั้ง
แจ้งให้แผนกประกอบทราบว่าวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร เพื่อจัดทาคู่มือการประกอบพัดลม พร้อม
ให้แผนกจัดซื้อสามารถสั่งพิมพ์ได้ในภายหลัง
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกส่งเข้าแผนกประกอบ เพื่อนามอเตอร์ ก้านใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคม
แก้ว ท่อแขวน ฯลฯ และคู่มือการประกอบ มาบรรจุลงกล่องโฟม แล้วจึงบรรจุลงกล่องกระดาษที่มีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตาม
แบบที่ลูกค้าต้องการ
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกาหนดซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่
1) บ่อกาจัดน้าเสีย สาหรับสายการผลิตที่มีการใช้สารเคมี เช่น โรงชุบ เพื่อลดมลภาวะทางน้าก่อนการปล่อยน้าทิ้ง
2) ปล่องกรองควัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
3) ระบบการรีไซเคิล เพื่อจะสามารถลดปริมาณน้าเสียให้น้อยลง
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพัน ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรือการค้า ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงิน สดได้เร็วในมูลค่า
ยุติธรรม

ความเสี่ยงทางการเงิน :
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินด้วยเหตุ
ที่สินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขยายการลงทุนในกิจการต่างๆ โดยใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้น ประกอบกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ ยังไม่ดีทาให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราปกติ โดยไม่ได้รับส่วนลดพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความพยายามทีจ่ ะ
ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับโครงการการลงทุนของบริษัท โดยการหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อมาทดแทนแหล่ง
เงินทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
บริษัทฯ มีรายการเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่า ต้นทุนดอกเบี้ยที่บริษัทแม่จัดหา ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้กับบริษัทย่อย รวม 929.88 ล้านบาท ซึ่ง ACC จึงมีความเสี่ยงหากถูกกรมสรรพากรประเมิน
ภาษี แนวทางแก้ไขในระยะสั้น ACC ได้นาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม กับอัตราดอกเบี้ยที่จัดหา นาไปคานวณภาษีนิติ
บุคคลประจาปี ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นบริษัทในเครือตามประมวลรัษฎากร วิธีนี้อาจสามารถบรรเทา
ผลกระทบในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะบียนในบริษัทย่อยเพื่อนามาชาระเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินการ
ทันทีหากมีความพร้อม
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งมิได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่มีการทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญในงบการเงิน สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท
ประเภท
1. ดอลล่าร์สหรัฐ
2. หยวนจีน

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

สินทรัพย์

หนี้สิน

สินทรัพย์

หนี้สิน

0.02

0.10

2.53

-

-

-

0.01

-

อย่างไรก็ตามบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯมีสินทรัพย์ และหนี้สนิ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศน้อย จึงไม่มีความจาเป็นต้องทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
สารบัญ

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2559

22

ความเสี่ยงในการดาเนินงาน :
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้าเนื่องจากบริษัท ฯ เริ่มจาหน่ายสินค้าโดยตรง อาจยังไม่ทราบ
ข้อมูลฐานะการเงินหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าเก่าเป็นระยะเวลา
30-60 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ มีการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้ในเบื้องต้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้า อาทิเช่น เครดิตบูโร และซัพพลายเออร์ที่เคยขายสินค้าให้กับลูกค้ารายดังกล่าว เป็นต้น
นอกจากนี้ หากเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ เป็นครั้งแรก บริษัทฯ จะไม่ให้สินเชื่อทางการค้าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และ
มีการควบคุมวงเงินที่จะให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยนับตั้งแต่บริษัท ฯ เริ่มมีการจาหน่ายสินค้าเองโดยตรง บริษัทฯ
ยังไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
ความเสี่ยงจากการฝากขายสินค้า
บริษัทฯ เริ่มดาเนินธุรกิจฝากขายมากขึ้น จึงมีโอกาสที่สินค้าจะชารุดเสียหาย หรือสูญหายได้ และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการ
จัดหาพนักงานขายสินค้าเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูแลสินค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้วางแผนการขาย โดยบริษัทฯ จะ
เลือกสินค้ารุ่นที่สามารถขายได้รวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯ ได้นาเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ หลายโครงการ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้
สม่าเสมอแน่นอน แต่ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนเกินกว่า 3 ปี แต่เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ
ไม่มีวงเงินเสินเชื่อระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้น)
เพื่อนาไปลงทุนในโครงการต่างๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการหา
แหล่งเงินทุนที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการที่ลงทุน หรือบริษัทฯ อาจจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ให้เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยบริษัทฯ จะดาเนินการทันทีเมื่อเห็นว่ามีความพร้อม
ความเสี่ยงจากการไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนา และจัดสรรที่ดิน
จากรายงานผู้สอบบัญชี บริษัทย่อย - บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด ในปี 2559 ได้รับโอนที่ดินเปล่าในจังหวัด
ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ดินจัดสรรและจาหน่าย และโดยข้อเท็จจริง กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนา
และจัดสรรที่ดินในลักษณะและทาเลดังกล่าวเพื่อจาหน่าย ทาให้เกิดความเสี่ยงที่บริษัท ฯ อาจจะจาหน่ายที่ดินจัดสรรได้ในราคาที่
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมทั้งอาจไม่สามารถจาหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ทาให้เกิดผลขาดทุนจากการจาหน่าย
ที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย (“มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ”) ต่ากว่าราคาทุนของที่ดินจัดสรรหรือจาหน่ายที่ดิน
จัดสรรล่าช้ากว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559

23

รายงานประจาปี 2559

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ
ข้อมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Advanced Connection Corporation Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

“ACC”

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001919 (เดิมเลขที่ บมจ. 438)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

เลขที่ 32 ถนนศรีนครินทร์ (ปากซอยศรีนครินทร์ 40)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2748 2400
โทรสาร : 0 2748 2402

ที่ตั้งสาขา 001

เลขที่ 291 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 บี ถนนสุขุมวิท
ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2324 0524, 0 2324 0526-7
โทรสาร : 0 2324 0587

เว็บไซต์

www.acc-plc.com

ทุนจดทะเบียน

375,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 1,200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

0.25 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจ

ของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน

สารบัญ
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ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด
เลขที่ 100/71 ชั้น 22 100/2 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2645 0065

ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย
และตรวจสอบภายใน

: บริษัท สอบบัญชีไทย จากัด
เลขที่ 162/400 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2920 1920-1, 0 2920 1821
โทรสาร : 0 2920 3572

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2252 1588
โทรสาร : 0 2257 0440

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จากัด
เลขที่ 121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2641 2045
โทรสาร : 0 2642 2919
ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต 2703-2704
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2108 1233
โทรสาร : 0 2108 1255
สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
สถาบันการเงินที่ติดต่อ

: ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

สารบัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

375,000,000 บาท
1,200,000,000 หุ้น
0.25 บาท

(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)
(ยี่สิบห้าสตางค์)

1,200,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น)

โดยมีทุนชาระแล้วเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดทาโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นดังนี้
จานวนราย

จานวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

2,669

1,097,197,055

91.43

22

102,802,945

8.57

จานวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. นาย เปีย่ มศักดิ์ ลิมปตักมงคล

168,625,473

14.05

2. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร

103,196,693

8.60

3. นาย อนุโรจน์ เสนียป์ ระกรณ์ไกร

51,000,000

4.25

4. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

50,429,600

4.20

5. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD

48,968,000

4.08

6. นาย ปกรณ์ ธีรธารง

42,262,800

3.52

7. นาย โรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

33,500,000

2.79

8. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ

32,611,200

2.72

9. MRS. YUHUA YAN

30,190,368

2.52

10. นาย วีระ วินิตจรัส

21,866,666

1.82

ผู้ถือหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น

สารบัญ
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การออกหลักทรัพย์อื่น
ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินคงค้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เลขที่

ประเภท

วันที่กู้

วันครบกาหนด

อัตราดอกเบี้ย

B/E

07/07/2559

07/04/2560

6.10%

ACC 070716-01

รวมตั๋วแลกเงินคงค้างทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
10,000,000

10,000,000

หุ้นกู้ระยะยาว
ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกาหนด จานวนเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกาหนดชาระ
วันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อจาหน่ายแก่นักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชาระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทาง
การเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และกาหนดชาระคืนเงินต้นครั้งเดียว
ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrant)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จานวน
ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2559
(เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น จากัด
(มหาชน)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

299,999,650 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

299,999,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท (เว้นแต่จะมีการ
ปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลีย่ นมือได้
สารบัญ
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
2559 จนถึ ง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้ งนี้ ภ ายหลั งการออกใบส าคั ญ แสดงสิทธิ
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ

-0- บาท (ศูนย์บาท)

การกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 5 เมษายน 2559
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจเทรดดิ้ง

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บัญชีและการเงิน
สารบัญ
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แผนภาพข้างต้นแสดงถึงโครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดหน้าที่และความ
รับผิดชอบสาคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยในส่วนของรายงานการกากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
1)
2)
3)
4)
5)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ซื่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ โดยมุ่งการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
3) อนุ มั ติ แ ละทบทวนทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจาปี ตลอดจนติ ดตามผลการน ากลยุทธ์ไป
ดาเนินการและผลการดาเนินงาน
4) พิจารณาอนุมัติรายการที่สาคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การตกลงเข้าทารายการที่
สาคัญ และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
7) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ และกาหนดค่าตอบแทน
8) อนุมัติรายการการลงทุน การให้กู้ยืม หรือรายการการดาเนินธุรกิจปกติที่มีขนาดรายการเกินกว่า 200 ล้านบาท
9) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
11) ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
12) กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
13) ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจาปีและครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สารบัญ
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15) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
16) เป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวั นของบริษัทฯ รวมถึงการกากับดูแลการ
ดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) จัดทาแผนธุรกิจ และกาหนดอานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3) กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และ
กาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งาน
ด้านปฏิบัติการ และงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกากับดูแลอื่นๆ
7) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
8) ดูแลให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
9) มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ เช่น การ
บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตลอดจนการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ
10) พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตาม
ตารางอานาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)
11) มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง
แทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้
กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้ “กรรมการดังต่อไปนี้สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน นายยุทธนา แต่ปางทอง
หรือ นายศริน เรืองศร หรือ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ และประทับตราสาคัญของบริษัท”
สารบัญ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
รายนามคณะกรรมการบริษัท การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น และจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ

ตาแหน่ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

ไทย

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

13/15

2. ดร.สุวทิ ย์ ธนียวัน*

ไทย

รองประธานกรรมการบริษัท

เข้าประชุม

เข้าประชุม

10/10

ไทย

รองประธานกรรมการบริษัท

-

-

2/4

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง

ไทย

กรรมการ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

15/15

4. นายศริน เรืองศร

ไทย

กรรมการ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

13/15

5. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

ไทย

กรรมการ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

14/15

6. ดร.อริชัย รักธรรม

ไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

15/15

7. นายแพทย์ชาญศิริ ซือ่ ตรง

ไทย

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

14/15

8. นายพสุ สุขุมวาท

ไทย

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

เข้าประชุม

เข้าประชุม

14/15

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล*

*ลาออกเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ดารงตาแหน่งแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3) สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ว มประชุมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

สารบัญ
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7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจ
และหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ
สอบสวนได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8) คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งประธาน คราวละ 1 ปี ตามรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ สานักงาน สาขา
โรงงาน หรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดนัดหมาย
10) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการตรวจสอบ

4/5

1. ดร.อริชัย รักธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้ง
แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
สารบัญ
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กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแล้วแต่กรณี
วาระการดารงตาแหน่ง
1) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง กลั บ เข้ า มาด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปได้ อี ก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1)
หรือ 3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3) จะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนเข้าดารงตาแหน่งแทน
เท่านั้น
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ตาแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมิ นผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5) จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
6) กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ยบเทีย บกั บบริษัท ในธุ รกิ จที่ คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่ คาดว่า จะได้รั บจากกรรมการ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีอานาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุ กท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุ กครั้ ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นไม่อาจเข้าร่ วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
3) ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มา
ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4) การลงมติของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่ วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธีอื่ น หรือกาหนดวันประชุม ให้เร็ วกว่านั้ นได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ
ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทราบได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม

1. ดร.สุวิทย์ ธนีย์วัน*

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

2. นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

3. นายเอกวัชร เศวตรัตน์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

*ลาออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ดารงตาแหน่งแทน

สารบัญ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยได้มีการทบทวนองค์คณะ รวมทั้งขอบเขตอานาจ หน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ เ กิ ดความเหมาะสมยิ่ งขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ พิจ ารณาอนุ มัติ บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนักถึง
ความสาคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการกากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ า หมายขององค์ ก ร และให้ มี ก รอบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งองค์ ก รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วาระการดารงตาแหน่ง
1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงทีพ่ ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1) หรือ 3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับ
การแต่ งตั้งเข้า เป็ น กรรมการบริหารความเสี่ย งตามข้ อ 3) จะอยู่ ใ นต าแหน่งได้เ พีย งเท่า วาระที่ ยังเหลือ อยู่ของ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้าดารงตาแหน่งแทนเท่านั้น
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาสอบทาน นาเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ
3) กากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ และดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมี
การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559

37

รายงานประจาปี 2559
7) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
8) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห าร และ/หรื อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอานาจใน
การเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุ กครั้ ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นไม่อาจเข้าร่ วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึง่
เป็นประธานที่ประชุม
4) มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน
และ/หรือ ผู้สอบบัญชี อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีสว่ นได้
เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6) การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ จั ด ส่ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุม
จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่าง
น้อย 3 คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

สารบัญ
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ให้คาเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ แนวทางกาหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์การประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3) ติดตาม ควบคุมการดาเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดาเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษทั ฯ
โดยรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
6) กาหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) กากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท ฯ ในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัท ฯ รวมทั้งวาง
แนวทางในการพิจารณาที่สาคัญแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอยู่
8) ดาเนินการทางธุรกรรมทุกประการสาหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบันการเงินทุก
แห่ง ทั้งนี้การทาธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ต้องมีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
9) การจัดซื้อ การจัดจ้างใดๆ หรือการจัดทาทรัพย์สิน และการอนุมัติการจาหน่ายทรัพย์สินในแต่ละครั้ง หรือแต่ละเรื่อง
สามารถกระทาได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระทาได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท
11) การบริจาคเพื่อการกุศล สามารถกระทาได้ภายในวงเงิ นไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัทฯ
13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้
14) การคัดเลือก การแต่งตั้ง การถอดถอน การปรับเลื่อนตาแหน่ง หรือ/และ การลดระดับตาแหน่งใดๆ ของบุคลากรใน
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการปรับลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรร
โบนัส เพื่อตอบแทนการทางาน หรือความดีความชอบ รวมถึง การเลิกจ้างบุคลากรระดับผู้บริหาร
15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจ มอบอานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจในการดาเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัท
สารบัญ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2559

39

รายงานประจาปี 2559
และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกากับดูแล
16) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ งนี้ การมอบอ านาจดั งกล่ า วข้ า งต้ น ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
นั้นๆ ด้วย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริหาร และจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยุทธนา แต่ปางทอง

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการผู้จัดการ

12/12

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ
2. นายศริน เรืองศร

รองกรรมการผู้จัดการ

12/12

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ

12/12

ดูแลธุรกิจพลังงาน
4. นายเอกวัชร เศวตรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ

12/12

ดูแลธุรกิจเทรดดิ้ง
5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

12/12

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน
6. นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์

เลขานุการบริษัท

12/12

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทารายงานการประชุม
จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ดูแลและให้คาปรึกษาเรื่องการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
ติดตามให้มีการดาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประกาศและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

สารบัญ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาด ตลอดจนสอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี โดยกรรมการผู้ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มเติมใน
ฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่
คณะกรรมการบริษทั
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

5,000
3,000

ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นจานวนรวม
ทั้งสิ้น 2,746,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยบาเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน*
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล*
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง
4. นายศริน เรืองศร
5. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์
6. ดร.อริชัย รักธรรม

7. นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง

8. นายพสุ สุขุมวาท

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน (บาท)
810,000
295,000
20,000
150,000
130,000
140,000
605,000

293,000

303,000

3,000

* ลาออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ดารงตาแหน่งแทน

สารบัญ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ทบทวนและอนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี โดยให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สาคัญ และสอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
รูปแบบ

วัตถุประสงค์

ค่าตอบแทนแบบคงที่

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น

เงินโบนัสประจาปี

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนผลสาเร็จของการดาเนินงานที่ได้กาหนด
เป้าหมายไว้ในแต่ละปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

โดยในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ตามนิยามของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมจานวน 5 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,824,990 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ

สารบัญ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กาหนดนโยบายสนับสนุนการกากับ
ดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสาคัญดังนี้
1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทา
ของตนเอง
3) การดาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4) การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยจัดการประชุม ณ
โรงแรมชาเทรีย ม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยจัดการ
ประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และ 7 วันทาการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทฯ ได้
ดาเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนการเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทฯ ได้มีการแถลง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดาเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนและการแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งการตั้งคาถามต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการจัดทารายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่
มาร่วมประชุมและมิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามทาหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง
โดยให้ความสาคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

สารบัญ
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ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดูแ ลกิ จ การของบริษั ท ฯ โดยการทบทวน พิ จ ารณา และอนุ มั ติ ก ลยุท ธ์ ใ นการ
ดาเนินงาน ริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สาคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดาเนินงานด้านการเงิน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผ่านการมอบหมายให้ผู้บริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทได้จดั
ให้บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การจัดการ การกากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมอยู่ในการดาเนิ นงานของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และ
ตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกนามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อนาเรื่องต่างๆ นั้นไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา
และเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญาเหตุผล ไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบ 56-1 แล้ว
2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ยึดถือตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกั บจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of
Conduct) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะ
ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา รวมถึง
กาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจ จานวน 8 ท่าน ได้แก่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจานวน 4 ท่าน (คิด
เป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สารบัญ
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ผูกพันดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยกรรมการดังต่อไปนี้ นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นายศริน เรืองศร หรือ
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น
โดยหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จะถูกส่งให้แก่
กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ
1-2 ชั่วโมง มีการจดบันทึกการประชุมอย่างพิถีพิถัน และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อให้การรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและง่ายในการค้นหาหากต้องการ โดยเลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเป็นสากล และความสอดคล้องกับ
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่ งของ
นโยบายการกากับดูแลที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
•
•

บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกาหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกากับดูแลและจัดการให้รายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ที่จัดทาขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบัติมา
โดยตลอด
ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่
มากนั ก แต่ ไ ด้ ม อบหมายให้ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ล งทุ น สถาบั น ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไชต์ : www.acc-plc.com

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคม
และชุมชน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดี
จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม กล่าวคือการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคานึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้ารวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
การรักษาคามั่นและตรงต่อเวลา เป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ
พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัด สินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรม และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธี การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นยังคงทวีค วามรุน แรงมากขึ้ น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล ผู้นาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย
ความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคธุรกิจด้วย บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
การทาหน้าที่สาคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้
เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน

สารบัญ
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการที่บริษัทฯ ยึดมั่น พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่อง
ด้วย บริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นาความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ
สัญชาติ ภูมิลาเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มี
ศักยภาพสามารถทางานได้ โดยในโอกาสต่อๆ ไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทางาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถทาได้ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคคล
เหล่านี้ต่อไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย แห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัด
กิจกรรม 5ส เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทางานถูกสุขลักษณะอนามัย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับประกันตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสิน ค้า รวมถึงบริษัทฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
1) การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2) ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การ
ใช้น้าอย่าง ประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินกิจการ ควบคู่ไปกับการป้องกั นและค้นหาความบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แม้ว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ จะเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง 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
การดาเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) แผนกควบคุมภายในบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในปี 2542 เพื่อทางานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสีย่ งที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทากาไร และ
สถานภาพทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ รวมถึงระบบต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า การเก็บสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนาเข้าและการส่งออก การลงบัญชี รายการทรัพย์สิน การ
วิ เ คราะห์ต้ นทุ น การผลิต และด้ านพนั กงาน ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ผู้ ต รวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการดาเนินการตรวจสอบภายใน
3) ผู้ บ ริ ห ารของบริษั ท ฯ มี น โยบายให้ ฝ่า ยตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบระบบการควบคุม ภายในของทุก
หน่วยงานในบริษัทฯ ว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาข้อสรุป และทาการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา และได้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจาปี 2559 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
• การกากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความ
เหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
สารบัญ
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• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 โดยให้ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชีรวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ที่จัดประชุม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรขึ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน
มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังได้เปิดเผยในส่วนของโครงสร้างการจัดการ

สารบัญ
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รายการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการ
คาอธิบาย
สาหรับงวด 5
รายการระหว่างกัน
สาหรับปีสิ้นสุด
เดือนสิ้นสุด
31/12/2559
31/12/2558
3,746
1,571 ดอกเบี้ยรับ
3,840

บริษัท ซี.อี.ไอ.
(เชียงใหม่) จากัด
(CEI CM)

บริษัท เอซีซี กรีน
เอนเนอร์จี จากัด
(ACCG)
บริษัท บางปะกงโซล่า
เพาเวอร์ จากัด
(BPS)

1,240 หนี้สงสัยจะสูญ (ดอกเบี้ยรับ)

23,913

25,175

41,340

37,500

493,179
1,000

501,279
1,000

999

999

3,250
146,700

24,990

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็น
และความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับยืมระหว่าง
กัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5
ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค 2558 ลด
ดอกเบี้ยเหลือ ร้อยละ 0.75 ต่อ
ปี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (บริษัท
ย่อยขาดทุนเกินทุน)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ด้อยค่าเงินลงทุน (บริษัทย่อย
ขาดทุนเกินทุน

3,250 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

24,990 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สารบัญ
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ACC ถือหุ้น
100%

ACC ถือหุ้น
100%

ACC ถือหุ้น 51%

ให้บริษัทย่อยกู้เงิน
เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง และ
กิจการของศูนย์
วัฒนธรรมและการ
แสดงคุ้มขันโตก เพื่อ
ประกอบธุรกิจ

ยังไม่ได้ประกอบ
กิจการ
ACC ให้กู้เงินเพื่อซื้อ
ที่ดิน เกาะสิเหร่ จ.
ภูเก็ต ไม่คิดดอกเบี้ย
เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา

รายงานประจาปี 2559

50

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
หน่วย: พันบาท
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการ
สาหรับงวด 5
สาหรับปีสิ้นสุด
เดือนสิ้นสุด
31/12/2559
31/12/2558
37,500

บริษัท เอซีซี
แลนด์มาร์ค จากัด
(ACCL)

2,000
3
54
999

บริษัท เอซีซี
อิเลคทริค จากัด
(ACCE)

290,000
1,204
1,204

290,000

คาอธิบายรายการระหว่างกัน

37,500 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ

12,500
บจ. ไพรม แมนชั่น

1,000

ACC ถือหุ้น
75.00%

- ดอกเบี้ยรับ
999 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ

ACC ถือหุ้น
100%

- ดอกเบี้ยรับ

-

กลุ่มโรงไฟฟ้าสระบุรี
900

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(ทางอ้อม) ลงทุนผ่าน ACCE

ACCE ถือหุ้น
100%

- ค่าบริการจัดการ
ถือหุ้นใน บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค
12,500 จานวน 25,000 หุ้น ร้อยละ 25
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ให้ ACCL กู้ยืมระยะสั้น ตาม
สัดส่วน

ผู้ถือหุ้นใน ACCL

ความจาเป็น และ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ประกอบกิจการ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ACC ให้กู้เพื่อใช้
หมุนเวียนระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.50
ยังไม่ได้ประกอบ
กิจการ
เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจอื่น ล่าสุด 13
มิ.ย. 2559 ได้เข้าซื้อ
หุ้น 100% ในกลุ่ม
สระบุรีโปรเจค อัตรา
ดอกเบี้ย 0.75 %
เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลัง
แสงอาทิตย์บนพี้นด้น
(Solar Farm)
ACC เรียกเก็บ
ค่าบริการจัดการ
เป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.50

250 จาหน่ายเงินลงทุนใน ACCL

สารบัญ
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ปี
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559
194,960,598

2558
(ส.ค. 58 - ธ.ค. 58)
32,861,599

2558
(ส.ค. 57 – ก.ค. 58)
107,388,152

(25,499,534)

(15,282,667)

(137,850,947)

ผลประกอบการ

บาท
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
-100,000,000

59/16

58/15

58/15

-200,000,000
รายได้รวม

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ (บริษัทย่อย)

2559
31 ธ.ค. 2559
บาท
%
15.80
9.73

งบการเงินรวม
2559
(ส.ค. 58 – ก.ค. 59)
บาท
%
4.17
13.79

2558
31 ก.ค. 2558
บาท
%
7.66
7.13

-

-

-

-

50.43

46.96

รายได้ค่าเช่า

55.52

34.18

26.06

86.21

49.30

45.91

รายได้จากการจาหน่ายพลังงานทดแทน

91.10

56.09

-

-

-

-

162.42

100.00

30.23

100.00

107.39

100.00

รวม

สารบัญ
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ในปี 2558 บริษัทมี การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม เป็น 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม งบการเงินที่รับรองโดยผู้ส อบบัญชีจึงแสดงในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินปี
ปัจจุบัน) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ช่วงเวลา 12 เดือน และ 5 เดือน ซี่งบริษัทไม่สามารถนาผลการดาเนิ นงานระยะเวลางวดเดียวกันของปีก่อนมาเปรียบเทียบได้
ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอนาข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 ซื่งข้อมูลปีก่อนเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี มาอธิบายผลประกอบการของบริษัทและรวมบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ชี้แจงดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏ
ว่ามีผลการดาเนินงานขาดทุนจานวน 25.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุน
179.63 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 154.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.80 นั้น บริษัทขอ
ชี้แจงสาเหตุ มีดังนี้ต่อไปนี้
1. รายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 103.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.03 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจาก
1.1) รายได้จากกจากจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 91.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายได้
จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จังหวัดสระบุรี
1.2) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 12.35 ล้านบาท เนื่องจากการทาการตลาดของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
1.3) รายได้อื่นเพิ่มขึ้น เกิดจากกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ จานวน 20.27 ล้านบาท จากการจาหน่าย
อาคารสานักงาน PS Tower
2. ต้นทุนสินค้าที่ขายและการให้บริการของบริษัท เพิ่มขึ้น 39.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.71 มีสาเหตุมาจาก
รายได้จากการขาย และรายได้จาการขายพลังงงานแสงอาทิตย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จังหวัดสระบุรี เพิ่มขึ้น
3. บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 153.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.14 เนื่องจากสาเหตุ คือ
3.1) ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริการ เพิ่มขึ้น 2.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.84
3.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 155.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 เนื่องจากในงวดเดียวกันของปี
ก่อนบริษัทฯ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า เงินกู้ระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น รวม
58.64 ล้านบาท รายการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ และด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวแก่กิจการอื่น รวม 59.92
ล้านบาท
4. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 54.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,874.24 เนื่องจากบริษัทฯ ขยายธุรกิจโดยใช้สินเชื่อ
และงินกู้เพิ่มขึ้น

 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน
กระแสเงินสด
ในปี ณ 31 ธ.ค 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานลดลง 262.35 ล้านบาท เงินสดได้มา
จากกิจกรรมการลงทุนลดลง 139.56 ล้านบาท และไม่มีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 383.61 ล้านบาท ส่งผลให้
รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 18.31 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทจัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจานวน 587.78
ล้านบาท (มูลค่าหุ้นกู้ 600 ล้านบาท) เพื่อใช้ประกอบกิจการ และลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน และกิจการอื่นที่ให้ผลตอบแทน
ที่ดี มีความมั่งคง
สารบัญ
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บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากการจัดหาด้วยการกู้ระยะสั้น แต่การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นการลงทุนในระยะยาว
ซึ่งไม่เหมาะสม สาเหตุที่บริษัทฯ ต้องใช้วิธีนี้เนื่องจากในอดีตบริษัทฯเป็นบริษัทที่ขยายกิจการโดยใช้กระแสเงินสดของตนเอง ทาให้
ไม่มีประวัติการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การขอสินเชื่อจึงทาได้ยาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่สถาบันการเงินต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมา
บริษัทมีความจาเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการทาธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ สอดคล้องกับ
โครงการที่จะนาไปลงทุน
ความเพียงพอของสภาพคล่อง จากงบกระแสเงินสด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดสุทธิจากการจัดหามีจานวน
383.61 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุนจานวน 139.56 ล้านบาท รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31
ธันวาคม 2559 คงเหลือ จานวน 30.64 ล้านบาท บริษัทเห็นได้ว่าเพียงพอกับสภาพคล่องในการประกอบกิจการ
ความสามารถในการชาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ แยกตามแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้
- ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพัดลม โคมไฟ ในธุรกิจนี้บริษัทได้รับสินเชื่อจากธนาคกรุงเทพ จากัด (มหาขน) รวม 38.00
ล้านบาท ประกอบด้วย เงิน เบิกเกินบัญชี, PN, LC, TR ซึ่งเพียงพอกับการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ โดยใช้เงินสดเป็นหลักประกัน ร้อยละ 25 ของวงเงิน ที่ผ่านมาบริษัทสามารถปฎิบัติและสามารถชาระเงินกู้
ได้ตามเงื่อนไข
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการทาวน์โฮม อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่ งดาเนินการโดย ACCL ได้รับการสนับสนุน
เงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นการให้กู้ลักษณะ Project Finance โดยใข้หลักทรัพย์ที่ดินใน
โครงการเป็นหลักประกัน ซึ่ง ACCL สามารถปฏิบัติ และสามารถชาระเงินกู้ได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม
- ธุรกิจพลังงานทดแทน กลุ่มสระบุรีโปรแจค เป็นกลุ่มที่มี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน
สินเชื่อ กลุ่มสระบุรีโปรแจค สามารถชาระเงินกู้ และปฏิบัติตารมเงื่อนไขการกู้ยืม ส่วน W.SOLAR , BSP, 105 โซ
ล่า สามารถดาเนินธุรกิจได้ด้วยเงินทุนจากทุนจดทะเบียน
ในปีที่ผ่านมาบริษทั ฯ มีการลงทุนในหลายๆ โครงการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ และสามารถปฏิบัติและชาระ
เงินกู้ตามเงื่อนไข บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อีกเป็นจานวนมาก เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ห้องชุดพัก
อาศั ย อาคารคั น ทรี่ ค อมเพล็ ก ซ์ อ าคารบี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของ CEI (CM) ซึ่ งทั้ งหมดปลอดภาระ ซึ่ งหากบริ ษั ท มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้เงินทุน สินทรัพย์เหล่านี้สามารถนาไปเป็นหลักประกันเงินกู้ หรือขาย เพือนาเงินมาลงทุนในโครงการต่างๆ

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ มีสภาพคล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนหลังหักสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยออกแล้ว
เท่ากับ 3.72 เท่า ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2.60 เท่า จาก วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เนื่องจากบริษัท จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อนามา
ขยายกิจการ และลงทุนในโครงการต่างๆ

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.23 เท่า วันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น 0.31 เท่า เพิ่มขึ้น 0.92 เท่า เนื่องจากบริษัท ขยายกิจการโดยใช้แหล่งเงินกู้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณท์ต่า บริษัทยังมีความสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อนาไปลงทุนในโครงการต่างๆ ได้อีก แต่ผู้บริหารของบริษัท
ยังคงใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับการลงทุน

สารบัญ
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อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น ปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 43.43 แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัท มีกาไรขั้นต้น
ร้อยละ 36.26 ผลกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.77 หากเป็นประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทรดดิ้งอัตรากาไรขี้นต้นเท่ากับร้อยละ 41.00
อัตรากาไรชั้นต้นโดยเฉลี่ยของธุรกิจประมาณร้อยละ 30 บริษัท สามารถทาได้สูกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทขาย
สินค้าโดยตรงให้กับตัวแทนจาหน่ายในประเทศ และผู้บริโภคโดยตรง ธุรกิจพลังงานทดแทน อัตรากาไรชั้นต้นที่บริษัททาได้เท่ากับ
ร้อยละ 53.39 ซึ่งค่าเฉลี่ยของธุรกิจประมาณร้อยละ 50.00 ซึ่งบริษัทสามารถทาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

อัตรากาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
อัตรากาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับร้อยละ -1.58 แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตรากาไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ -18.84 อัตรากาไรสุทธิต่อสินทรัพย์เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 17.26 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน และบริษัท
มีสินทรัพย์ถาวรที่ให้อัตราผลตอบแทนต่าเมี่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนาสินทรัพย์ถาวร
ออกจาหน่าย เพื่อนาเงินมาขยายกิจการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
บริษัทได้ตั้งสารองหนีส้ งสัยจะสูญในส่วนของลูกหน้าที่ไม่ชาระล่าช้า จานวน 32.47 ล้านบาท ซึ่งบริษทั เห็นว่าเพียงพอ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าจานวน 11.46 ล้านบาท บริษัทเห็นว่า
เพียงพอ และสินค้าทีต่ ั้งค่าเผื่อเป็นสินค้าสามารถจาหน่ายได้ได้ตามปกติ

อัตรากาไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น
บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นในงวด 31 ธ.ค 2559 เท่ากับร้อย -2.79 แต่ในงวดในปีก่อนเท่ากับร้อยละ 22.05 อัตรากาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 13.65 เนื่องจากผลขาดทุนลดลง

 ฐานะการเงินที่ผ่านมา
สินทรัพย์รวม
บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,789.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 722.88 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.76 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจานวน 1,066.76 ล้านบาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
สาเหตุหลักดังนี้
1. เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 18.30 ล้านบาท เนื่องจากงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท นาเงินสดสภาพคล่อง
ส่วนเกินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้ เงินฝาก
2. เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 79.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 30.07 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท รับรู้ลูกหนี้การค้า
เพิ่มจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ากลุ่มสระบุรี
4. หนี้สงสัยจะสูญจานวน 32.47 ล้านบาท เป็นหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากบริษัท คัลมิเนท แอรี่ จากัด ซึ่งในอดีตเป็น
ตัวแทน จาหน่ายสินค้าในประเทศให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวนตั้งแต่งบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้เลิกจาน่ายสินค้าให้กับบริษัท คัลมิเนท แอรี่ จากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามกฎหมาย ปัจจุบันและในอนาคตบริษัทฯ มีการเครดิตลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีการตราจสอบประวัติลูกค้าก่อนให้
เครดิต ปัจจุบันบริษัท จาหน่ายสินค้าโดยตรงจึงไม่มีลูกหนี้รายใดเป็นลูกหนี้รายใหญ่เพียงรายเดียวอีกต่อไป
สารบัญ
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5. สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 46.88 ล้านบาท เนื่องจากในงวด 31 ธ.ค 2559 บริษัท นาเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมสาหรับ
วางจาหน่ายห้างสรรพสินค้า Modern Trade
6. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 11.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพัดลม ชิ้นส่วนพัดลม จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม
2559 บริษัทตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เนื่องจากปริมาณการขายกับสินค้าคงเหลือที่ไม่สมั พันธ์กัน คือมีสนิ ค้าคงเหลิอมา
กกว่าปริมาณการขายโดยเปรียบเทียบกับประวิติการขายที่ผา่ นมา ทาให้สินค้าต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยทั้งที่ยังไม่
ครบอายุตามนโยบายบัญชี ซึ่งบริษัทต้องเพิ่มยอดชายให้ได้มากขึ้น การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจึงจะกลับมาใช้ตาม
นโยบายบัญชี เมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติ นโยบายการตั้งค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
ดังต่อนี้
พัดลม :
สินค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี 6 เดือน ร้อยละ สินค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 50
สินค้าที่มีอายุเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 75
สินค้าที่มีอายุเกิน 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100
โคมไฟ และหลอด,แอลอีดี :
สินค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี 6 เดือน ร้อยละ สินค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน ปี ร้อยละ 50
สินค้าที่มีอายุเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 75
สินค้าที่มีอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100
7. การด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 49.95 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท แหล่งน้าสยาม จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยซื้อเงินลงทุน
ดังกล่าวจาก ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 49.95 ล้านบาท จานวน 450,000 หุ้นโดยมีราคาตามบัญชีหุ้นละ 100 บาท ต่อมา
ในเดือน มกราคม 2554 บริษัท แหล่งน้าสยาม จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรัพยากรน้าสยาม จากัด
(มหาชน) และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 บริษัท ทรัพยากรน้าสยาม จากัด (มหาชน) ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2554 เพื่อขอมติเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จากเดิมทุนจดทะเบียน 450 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
เป็นทุนจดทะเบียน 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้เพิ่มเงินลงทุนตาม
สัดส่วนที่ได้รับ จึงทาให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวลดลงจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8.33
สาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจานวนเนื่องจาก บริษัท ทรัพยากรน้าสยาม จากัด (มหาชน) ไม่นาส่ง
งบการเงิน และไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีข้อมูลที่ สามารถวัดมูลค่าเงินลงทุนที่
เหมาะสม และได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นส้อดคล้องกันที่จะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจานวน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเจรจาชายหุ้นคืนกับผู้ถือหุ้นรายเดิม
8. ต้ น ทุ น การพั ฒ นาโครงการเพิ่ ม ขึ้ น 47.10 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ย ACCL ก่ อ สร้ า งโครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ยังไม่รับรู้รายได้
9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมกิจการกลุม่
สระบุรี
10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 530.56 ล้านบาท เนื่องจาก
10.1 เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น 53.67 ล้านบาท เนื่องจากหลักประกันเงินเงินกู้เพื่อทา
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์กับธนาคารพาณิชย์ ของกลุ่มสระบุรี
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10.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกเงินทุนในบริษัทร่วม (W.Solar) ตาม
วิธีการ ส่วนได้เสีย ราคาทุนที่ลงทุน เท่ากับ 39.20 ล้านบาท ผลกาไรตามวิธีส่วนได้เสีย 1.11 ล้านบาท
รวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 40.57 ล้านบาท
10.3 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนลดลง 175.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชาระเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี ครบทั้งจานวน ส่วนเงินลงทุนที่คงเหลือจานวน 14.00 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าที่
ลงทุน ในบริษัท 105 โซล่าเพาเวอร์ จากัดจานวน 7 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
บริษัทได้ทาบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จากัด (“105 โซล่า”) กับ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร มูลค่าการลงทุนจานวนเงิน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 51 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายชาระค่าหุ้นงวดแรก จานวนเงิน 7 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทได้จ่ายชาระค่าหุ้นงวดที่สอง จานวนเงิน 7 ล้านบาท ค่าหุ้นส่วน
ที่เหลือ จานวนเงิน 5.89 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายชาระเมื่อ 105 โซล่า จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
และวินโคสท์จะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชาระเงินครบทั้ง
จานวนจากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ครบ
ตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560
10.4 ที่ดิน รอการพัฒนา เพิ่มชึ้นจานวน 146.81 ล้านบาท บริษัท ACCG บริษัทย่อย ได้รบั โอนที่ดินโฉนด
เลขที่ 12684 ระวางที่ดิน 4624 I 3872 หน้าสารวจ 14842 เนื้อที่ 11 ไร่ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
จาก บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล จากัด (“ไทยลานนา”) ตาม สัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่
20 เมษายน 2559 ในราคา 180.00 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษทั
ได้จ่ายเงินค่าที่ดินส่วนแรกเพื่อศึกษาโครงการจานวน 150.00 ล้านบาท ต่อมา ไทยลานนา ไม่สามารถ
โอนที่ดินได้ตามสัญญา บริษัทได้ดาเนินการทางกฎหมายบังคับให้ ไทยลานนาตีทรัพย์เพื่อชาระหนี้ วันที่
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รบั โอนที่ดิน ในราคาสุทธิ 146.81 ล้านบาท ต่ากว่าสัญญาจะซื้อจะขาย
33.19 ล้านบาท
10.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจานวน 5.56 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท ได้จาหน่ายอาคาร
สานักงาน พี.เอส. ทาวเวอร์
10.6 ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจานวน 514.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับรู้สินทรัพย์ของกลุ่มโรงไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี ซึ่งรายการส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
10.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลง 6.78 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทตัดเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
10.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.44 ล้านบาท เนื่องจาก
- ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1.02 ล้านบาท
- ภาษีถูกหัก ณ ทึ่จ่าย ของบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จากัด (บริษัทย่อย) เพิ่มขึ้น 0.42 ล้านบาท
ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย จากการให้เช่าสถานประกอบการศู นย์วัฒนธรรมและลานการแสดง คุ้ม
ขันโตก

หนี้สินรวม
บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 986.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 732.17 ล้านบาท เกินกว่าร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกันหนีส้ ินรวม จานวน 254.78 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสาเหตุหลักมาจาก
สารบัญ
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o บริษัทออกหุ้นกู้ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน จานวน 587.78 ล้านบาท (สุทธิหักค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน) เพื่อนาไป
ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทสระบุรี เพื่อปรับปรุงอาคารโรงงาน และใช้หมุนเวียน
o เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ มขึ้น จานวน 240.23 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะยาวเพื่อทาโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ ของโครงการกลุ่มสระบุรี และเงินกู้ระยาวธนาคารพาณิชย์เพื่อทาโครงการทาวน์โฮม อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี ของ ACCL
o ประมาณการหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น จานวน 3.68 ล้านบาท เกิดจากผลคดีศาลชั้นต้ นกรณีการฟ้องร้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายคดีแรงงาน จานวน 2.52 ล้านบาท ซี่งบริษัทสามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ ซื่งบริษัทได้
แสดงเป็นรายได้อื่นในงบ
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งแสดงเงินกู้บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้จานวน 1.00 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมโดย
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย ACCL กู้ยืมผู้ถือหุ้น บจก.ไพรม แมนชั่น คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ไม่มีหลักประกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษั ทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 802.70 ล้านบาท ลดลง
9.29 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 1.14 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 811.98 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เนื่องจากผลประกอบการประจาปีของบริษัทมีผลขาดทุน
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หน่วย : พันบาท

รายการ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ธ.ค. 2558
พันบาท
ร้อยละ

งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ธ.ค. 2559
พันบาท
ร้อยละ

8.08
16.152.15
1.28
27.67

48,948
120,000
7,433
9,802
52,511
13,138
251,833

4.59
11.25
0.70
0.92
4.92
1.23
23.61

30,640
199,745
37,502
56,683
99,615
19,967
444,152

1.71
11.16
2.10
3.17
5.57
1.12
24.82

4.73
-

1,200
39,464
-

0.11
3.70
-

54,873
40,574
-

3.07
2.27
-

2.41

189,000

17.72

59.41
491,830
4.48
79,883
175
0.83
6,779
0.48
6,598
72.33 814,930
100.00 1,066,762

46.10
7.49
0.02
0.64
0.62
76.39
100.00

14,000
146,807
486,266
594,760
175
8,037
1,345,492
1,789,645

0.78
8.20
27.17
33.23
0.01
0.45
75.18
100.00

งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ก.ค. 2558
พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
66,989
เงินลงทุนชัว่ คราว
133,841
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
17,839
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
10,635
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
229,304
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
39,200
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
20,000
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
492,379
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
37,132
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6,894
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,940
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
599,545
รวมสินทรัพย์
828,850

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
รายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนี้สินส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการอืน่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
เงินประกัน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ก.ค. 2558
พันบาท ร้อยละ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ธ.ค. 2558
พันบาท ร้อยละ

งบตรวจสอบ (งบปี)
31 ธ.ค. 2559
พันบาท
ร้อยละ

9,272
6.18

1.12
0.07

22,679
748

2.12
0.07

22,215
23,225
37,648

1.24
1.30
2.10

576
10,467

0.07
1.26

226
188,365
2,572
214,591

0.02
17.66
0.24
20.12

1,000
10,000
15,715
109,804

0.06
0.56
0.88
6.14

2,210

0.27

26,000
2,196

2.44
0.21

650
7,914
10,774
21,241

0.08
0.95
1.30
2.56

1,687
10,303
40,18
254.778

0.16
0.97
3.77
23.88

266,227
1,437
587,784
9,134
5,368
7,195
877,146
986.850

14.88
0.08
32.84
0.51
0.30
0.40
49.01
55.15

300,000
300,000
535,387

36.19
36.19
64.59

300,000
300,000
535,387

28.12
28.12
50.19

300.00
300.00
496,575

20.95
16.76
27.75

24,000
(51,778)
807,609

2.90
(6.25)
97.44

2.25
(6.23)
(26,141)
74.33
770,433
1.78
32,262
76.12
802,695
100.00 1,789,645

(1.46)
43.05
1.80
44.85
100.00

807,609
828,850

สารบัญ
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ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : พันบาท

รายการ

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

สาหรับงวดปี
ตรวจสอบ
31 ก.ค. 2558
พันบาท
ร้อยละ
107,388 100.00
(78,686)
-73.27
28,702
26.73
(6,387)
-5.95
(163,790) -152.52
(170,177) -158.47
(141,475) -131.74
6,046
5.63
(135,428) -126.11
(2,423)
(2.26)
(137,851)
128.37

สาหรับงวดห้าเดือน(1)
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2558
พันบาท
ร้อยละ
30,228
100.00
(17,937)
-59.34
12,290
40.66
(2,402)
-7.95
(25,046)
-82.86
(27.448)
-90.80
(15,158)
-50.14
2,634
8.71
(2,908)
-9.62)
264
0.87
(15,168)
-50.18
(115)
-0.38

สาหรับงวดปี
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
พันบาท
ร้อยละ
162,412 100.00
(91,879)
-56.57
70,533
43.43
(8,170)
-5.03
(54,084)
-33.30
(62.254) -38.33
8,279
5.10
32,549
20.04
(57,411)
-35.35
1,110
068
(15,474)
-9.53
(10,025)
6.17

(15,283)

-50.56

(25,500)

-15.70

(137,851)

-128.37

-

-

(14,186)
(1,096)

-46.93
-3.63

(22,516)
(2,983)

-13.86
-1.84

(0.1559)

(0.0118)

(0.0188)

หมายเหตุ:
(1) บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม และสิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎกาคม ของปีถดั ไป เมื่อเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และ
สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นผลให้งบการเงินสาหรับงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบครอบคลุมระยเวลาห้าเดือนเท่านั้น

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
รายละเอียด

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ก.ค. 58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

(262,354)

(46,948)

(46,948)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

(139,564)

(195,070)

(195,070)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

383,609

223,977

223,977

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น

(18,308)

(18,041)

(18,041)

-

157

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี

48,948

66,989

66,989

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี

30,640

48,948

48,948

สารบัญ
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

หน่วย

2559
(31/12/2559)

2558
(31/12/2558)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

4.04

1.17

21.91

3.01

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

3.72

1.11

21.54

2.71

อัตราสภาพคล่องต่อกระแสเงินสด

เท่า

(1.62)

(0.42)

(2.42)

1.24

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

3.02

0.71

2.64

2.90

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

50.71

214.50

136.20

124.04

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

3.77

2.17

11.24

6.48

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

40.59

70.60

32.46

56.33

อัตราส่วนหมุนวียนเจ้าหนี้

เท่า

96.74

96.40

133.91

76.02

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

1.58

1.59

2.73

4.80

Cash Cycle

วัน

89.71

283.50

165.95

175.57

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

2557
2557
(31/07/2558) (31/07/2557)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น

%

43.43

40.66

26.73

36.95

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

(9.53)

(50.18)

(126.11)

11.40

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

(1,695.46)

(309.52)

(31.95)

224.93

อัตรากาไรสุทธิ

%

(13.08)

(46.51)

(121.52)

5.94

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

(2.79)

(1.75)

(18.18)

4.61

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

(1.79)

(1.61)

(17.49)

1.15

อัตราการตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

(2.72)

(2.58)

(25.37)

0.03

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

13.65

3.47

14.40

0.19

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า

1.23
5.57

0.31
17.14

0.03
-

0.05
-

เท่า

(0.03)

(0.22)

(12.45)

0.02

%

NA

NA

NA

NA

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยบริษัทฯ เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การอย่างรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทา
งบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของราย งาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บัญชีประจาปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 สังกัดบริษัท บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบ
นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมู ลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความ
น่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ)์
ประธานกรรมการ

สารบัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีก ารปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ และ
สอบทานให้บริษัทฯ รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การ
บริหารความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัท
ภิบาล จริยธรรม ความโปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยมี 1) ดร.อริชัย รักธรรม ดารงตาแหน่ง
“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” 2) นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง ดารงตาแหน่ง “เลขานุการกรรมการตรวจสอบ” และ 3) นาย
พสุ สุขุมวาท ดารงตาแหน่ง “กรรมการตรวจสอบ” ซึ่งแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ข อบเขตการปฏิ บั ติ งานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบที่ อ นุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ดูแลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมร้อยละ 100 โดยสรุปสาระสาคัญในการปฎิบัติหน้าที่ได้
ดังนี้
1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
2.) การกากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความเหมาะสม
กับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 โดยให้ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 ต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาลง
มติแต่งตั้งต่อไป
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยได้รายงานผลการ
ประชุม และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.อริชัย รักธรรม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สารบัญ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลาดับ
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น อิสระจากกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
การลงทุนซื้อที่ดิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในบริเวณจังหวัด
ภูเก็ต ประเทศไทย จานวนเงิน 146.81 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีที่ดินรอการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ดินจัดสรรและ
จาหน่ายในอนาคตอันใกล้ ในการนี้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการกาหนดงบประมาณสาหรับการพัฒนาที่ดินและการ
สารบัญ
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กาหนดราคาขายที่เหมาะสม ข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญเป็น พิเศษกั บรายการที่ดิ นรอการพัฒ นานี้ เนื่องจากเป็นรายการที่ มี
สาระสาคัญต่องบการเงินโดยรวม และโดยข้อเท็จจริงกลุ่มบริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินในลักษณะ
และทาเลดังกล่าวเพื่อจาหน่าย ทาให้เกิดความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะจาหน่ายที่ดินจัดสรรได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมทั้ง
อาจไม่สามารถจาหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ทาให้เกิดผลขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหัก
ค่าใช้จ่ายในขาย (“มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ”) ต่ากว่าราคาทุนของที่ดินจัดสรรหรือจาหน่ายที่ดินจัดสรรล่าช้ากว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้
ข้าพเจ้าได้ทดสอบแบบจาลองที่บริษัทใช้คานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการและสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินดังกล่าวเพื่อจาหน่าย ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อที่ดินจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และการกาหนดราคา
ขายของทีด่ ินจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับราคาขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียง
เรื่องอื่น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม
และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นผลให้งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบครอบคลุมระยะเวลาห้าเดือนเท่านั้น ซึ่งทาให้ข้อมูลที่นาเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น บริษัทได้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ในรูปแบบของงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว
ข้อมูลอืน่
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น) ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปีนั้นจะถูกจัดเตรียมให้ ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เ กี่ยวข้อ งกั บการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร

สารบัญ
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควร
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ย วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่า นี้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายบรรจง พิชญประสาธน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สารบัญ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากั ด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559

บาท
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

สิน ทรั พ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

5

30,639,634.96

48,948,104.30

17,874,382.96

22,709,901.29

เงิ นลงทุนชั่วคราว

6

199,745,130.51

120,000,000.00

199,745,130.51

120,000,000.00

4, 7

37,502,062.69

7,433,110.98

5,955,658.63

5,032,556.20

914,657,900.46

488,953,688.64

56,683,596.23

9,802,703.29

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

4

-

-

สินค้าคงเหลือ

9

56,683,596.23

9,802,703.29

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10

99,615,183.65

52,510,574.65

19,966,896.53

13,138,254.41

8,696,278.76

7,229,308.14

444,152,504.57

251,832,747.63

1,203,612,947.55

653,728,157.56

11

54,873,400.78

1,200,000.00

9,500,000.00

เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม

4, 12

40,573,980.00

39,463,980.00

39,199,980.00

39,199,980.00

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย

4, 13

66,739,910.00

66,739,910.00

14,000,000.00

189,000,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิน ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น

-

-

สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น
เงิ นฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

-

-

เงิ นจ่ายล่วงหน้าเพื่ อการลงทุน

14

14,000,000.00

ที่ดนิ รอการพัฒนา

15

146,807,352.22

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน

17

486,266,464.22

491,829,932.70

48,348,321.64

30,517,997.35

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

18

594,759,771.27

79,883,416.34

18,889,045.64

17,819,942.99

ค่าความนิยม

13

174,993.68

174,993.68

-

สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

19

6,778,888.80

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

189,000,000.00

-

-

-

-

6,778,888.80

8,036,738.48

6,598,509.46

5,193,601.87

3,968,574.00

รวมสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น

1,345,492,700.65

814,929,720.98

201,870,859.15

354,025,293.14

รวมสิน ทรั พ ย์

1,789,645,205.22

1,066,762,468.61

1,405,483,806.70

1,007,753,450.70

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

สารบัญ
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บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากั ด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559

บาท
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หนี้ สิน และส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น
หนี้ สิน หมุ น เวี ย น
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น

20

22,215,207.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

21

23,225,313.04

22,679,478.38

16,843,302.26

12,015,722.01

หนี้สนิ ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

22

37,648,405.64

748,405.64

748,405.64

748,405.64

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

4

1,000,000.00

225,833.52

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอืน่

23

10,000,000.00

188,365,339.95

10,000,000.00

188,365,339.95

15,714,957.11

2,572,414.18

929,490.86

283,244.40

109,803,883.69

214,591,471.67

50,736,406.66

201,412,712.00

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิน หมุ น เวี ย น

-

22,215,207.90

-

-

-

หนี้ สิน ไม่ ห มุ น เวี ย น
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

24

266,226,717.00

26,000,000.00

หนี้สนิ ระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิ น

25

1,436,856.06

2,196,119.03

หุ้นกู้

26

587,784,410.96

-

587,784,410.96

-

หนี้สนิ ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

19

9,134,476.95

-

1,237,439.15

-

ประมาณการหนี้สนิ ระยาว

27

5,368,160.30

1,687,398.39

4,757,578.00

1,267,422.80

7,195,337.11

10,302,582.86

3,195,337.11

6,302,582.86

รวมหนี้ สิน ไม่ ห มุ น เวี ย น

877,145,958.38

40,186,100.28

598,411,621.28

9,766,124.69

รวมหนี้ สิน

986,949,842.07

254,777,571.95

649,148,027.94

211,178,836.69

375,000,000.00

300,000,000.00

375,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

496,574,614.01

535,386,997.86

496,574,614.01

535,386,997.86

เงิ นประกัน

1,436,856.06

2,196,119.03

ส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น
ทุนเรือนหุ้น

29

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น ในปี 2559 และ
1,200,000,000 หุ้น ในปี 2558 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

30

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

31

-

24,000,000.00

-

24,000,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร

(26,141,501.91)

(66,437,574.76)

(40,238,835.25)

(62,812,383.85)

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่

770,433,112.10

792,949,423.10

756,335,778.76

796,574,614.01

32,262,251.05

19,035,473.56

802,695,363.15

811,984,896.66

756,335,778.76

796,574,614.01

1,789,645,205.22

1,066,762,468.61

1,405,483,806.70

1,007,753,450.70

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น
รวมหนี้ สิน และส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น

13

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

สารบัญ
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บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่อย
งบกาไรข าดทุน เบ็ด เสร็ จ
สาหรั บปีสิ้น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และสาหรั บงวดห้าเดื อนสิ้น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

รายได้ จากการข ายและการให้บริ การ

4

162,411,855.89

ต้นทุนขายและการให้บริการ

32

กาไรขั้ นต้ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

30,227,587.60

40,414,048.34

17,727,587.60

(91,879,140.60)

(17,937,234.80)

(19,106,068.30)

(5,450,230.97)

70,532,715.29

12,290,352.80

21,307,980.04

12,277,356.63

รายได้อนื่

4

32,548,742.42

2,634,011.01

38,524,354.49

3,556,062.36

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

32

(8,170,258.88)

(2,401,903.94)

(7,296,530.26)

(2,049,298.48)

4, 32

(54,084,300.26)

(25,045,877.85)

(42,692,338.39)

(21,890,618.87)

(57,410,834.67)

(2,908,220.86)

(42,065,973.18)

(2,473,700.32)

1,110,000.00

264,000.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

4

ข าดทุน ก่อนภาษี เ งิ น ได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(15,473,936.10)
34

ข าดทุน สาหรั บปี

(10,025,597.41)
(25,499,533.51)

-

(15,167,638.84) (32,222,507.30)
(115,028.15)

(8,016,327.95)

(10,580,198.68)
(115,028.15)

(15,282,666.99) (40,238,835.25) (10,695,226.83)

ข าดทุน เบ็ด เสร็ จอื่ น :
รายการที่ จะไม่ ถูกจัด ประเภทรายการใหม่ เ ข้ าไปไว้ ใ นกาไรหรื อข าดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ข าดทุน เบ็ด เสร็ จอื่ น
ข าดทุน เบ็ด เสร็ จรวม

-

(472,989.30)

-

(472,989.30)

-

(472,989.30)

-

(472,989.30)

(25,499,533.51)

(15,755,656.29) (40,238,835.25)

(11,168,216.13)

การแบ่ง ปัน ข าดทุน สาหรั บปี
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(22,516,311.00)
(2,983,222.51)
(25,499,533.51)

(14,186,252.00)

(40,238,835.25)

(10,695,226.83)

(1,096,414.99)
(15,282,666.99) (40,238,835.25) (10,695,226.83)

การแบ่ง ปัน ข าดทุน เบ็ด เสร็ จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ข าดทุน ต่ อหุ้ น ขั้ นพื้ น ฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

(22,516,311.00)
(2,983,222.51)
(25,499,533.51)

(14,659,241.30)

(40,238,835.25)

(11,168,216.13)

(1,096,414.99)
(15,755,656.29) (40,238,835.25)

(11,168,216.13)

(0.0188)

(0.0118)

(0.0335)

(0.0089)

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สารบัญ
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งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น
สาหรั บปี สิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และสาหรั บงวดห้ าเดื อนสิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

บาท
งบการเงิ นรวม
ส่วนของบริษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วั น ที่ 1 สิง หาค ม 2558
บริษทั ย่อยเพิ่ มทุนหุ้นสามัญ

13

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

300,000,000.00

535,386,997.86

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
24,000,000.00

ส่วนได้เสียที่

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

ไม่มีอานาจควบคุม

(51,778,333.46)

807,608,664.40

-

รวม
807,608,664.40

-

-

-

-

-

12,500,000.00

12,500,000.00

ซื้อบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

7,631,888.55

7,631,888.55

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

ยอดค งเหลือ ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

c

บริษทั ย่อยเพิ่ มทุนหุ้นสามัญ

13

-

ลดขาดทุนสะสม

29

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดค งเหลือ ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559

300,000,000.00

300,000,000.00

535,386,997.86
(38,812,383.85)
496,574,614.01

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

สารบัญ

24,000,000.00
(24,000,000.00)

(14,659,241.30)

(14,659,241.30)

(1,096,414.99)

(15,755,656.29)

(66,437,574.76)

792,949,423.10

19,035,473.56

811,984,896.66

16,210,000.00

16,210,000.00

62,812,383.85

-

-

-

-

(22,516,311.00)

(22,516,311.00)

(2,983,222.51)

(25,499,533.51)

-

(26,141,501.91)

770,433,112.10

32,262,251.05

802,695,363.15

รายงานประจาปี 2559

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากั ด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ว นข องผู้ ถือหุ้ น
สาหรั บปี สิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และสาหรั บงวดห้ าเดื อนสิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วั น ที่ 1 สิง หาค ม 2558
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว

300,000,000.00

535,386,997.86

24,000,000.00

-

ยอดค งเหลือ ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558
ลดขาดทุนสะสม

ทุนที่ออก

300,000,000.00
29

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดค งเหลือ ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559

-

-

-

535,386,997.86

24,000,000.00

(38,812,383.85)

(24,000,000.00)

300,000,000.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม

496,574,614.01

-

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

(51,644,167.72) 807,742,830.14
(11,168,216.13)

(11,168,216.13)

(62,812,383.85) 796,574,614.01
62,812,383.85
(40,238,835.25)

(40,238,835.25)

(40,238,835.25) 756,335,778.76

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากั ด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่ อย
งบกระแสเงิ น สด
สาหรั บปี สิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และสาหรั บงวดห้ าเดื อนสิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

บาท

งบการเงิ นรวม
2559

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดาเนิ น งาน
ข าดทุ น ก่ อนภาษี เ งิ น ได้

(15,473,936.10)

(15,167,638.84)

(32,222,507.30)

(10,580,198.68)

66,558,306.63

14,921,550.13

3,898,401.33

1,180,438.30

ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงิ นได้เป็นเงิ นสดรับ(จ่าย)
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงิ นลงทุน

(224,650.00)

(864,674.50)

3,544,350.00

997,335.00

(20,266,532.78)

1,512,171.08

(20,266,532.78)

1,512,171.08

(357,644.17)

-

(357,644.17)
-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)

(2,546,000.00)

(1,059,389.00)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)

5,139,557.20

(546,982.77)

5,139,557.20

(546,982.77)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3,680,761.91

563,926.04

3,490,155.20

143,950.45

ดอกเบี้ยรับ

(13,280,747.00)

(2,337,681.65)

(13,142,077.34)

(2,337,681.65)

ต้นทุนทางการเงิ น

53,789,021.95

2,908,220.86

42,065,973.18

2,473,700.32

ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม

(1,110,000.00)

(264,000.00)

กระแสเงิ น สดก่ อนการเปลี่ ย นแปลงข องเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น

75,908,137.64

(334,498.65)

(7,850,324.68)

(7,157,267.95)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

(12,804,484.32)

11,270,445.06

(627,452.43)

2,395,264.18

สินค้าคงเหลือ

(52,020,450.14)

(9,255,720.52)

(52,020,450.14)

(9,255,720.52)

ต้นทุนการพัฒนาโครงการ

(47,104,609.00)

(52,510,574.65)

-

-

-

การเปลี่ ย นแปลงข องเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น

ที่ดนิ รอการพัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

(146,807,352.22)

-

-

-

-

-

(5,759,591.40)

(1,597,931.07)

(1,466,970.62)

(53,673,400.78)

(1,200,000.00)

(9,500,000.00)

(133,612.04)

(16,266.62)

(241,541.26)

83,780.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่

(28,639,560.73)

4,269,698.99

4,827,580.25

3,417,743.90

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

11,343,982.62

1,573,120.13

646,246.46

(51,075.93)

เงิ นฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

เงิ นประกัน

(843,106.27)
-

(1,107,245.75)

2,388,256.32

(1,107,245.75)

2,388,256.32

(260,798,186.12)

(45,413,471.01)

(67,340,158.17)

(9,022,126.27)

(1,555,705.88)

(1,534,741.99)

(1,133,916.33)

(534,741.99)

(262,353,892.00)

(46,948,213.00)

(68,474,074.50)

(9,556,868.26)

ซื้อเงิ นลงทุนชั่วคราว

(1,150,355,912.93)

(127,991,184.35) (1,150,355,912.93)

(127,991,184.35)

จาหน่ายเงิ นลงทุนชั่วคราว

1,078,708,310.24

140,319,961.18

1,078,708,310.24

140,319,961.18

เงิ น สดจ่ ายจากการดาเนิ น งาน
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงิ น สดสุท ธิ ใช้ ไปในกิ จ กรรมดาเนิ น งาน
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุ น

เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกันเพิ่ มขึ้น

-

-

(440,700,000.00)

(11,800,000.00)

รับคืนเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

-

-

11,100,000.00

22,045,951.05

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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บริ ษั ท แอดวานซ์ ค อนเนค ชั่ น ค อร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาช น) และบริ ษั ท ย่อย
งบกระแสเงิ น สด
สาหรั บปีสิ้น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และสาหรั บงวดห้าเดื อนสิ้น สุด วั น ที่ 31 ธั นวาค ม 2558

บาท

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงิ น สดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

(237,744,878.06)

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

(24,952,436.47)
-

-

(63,990,000.00)

-

250,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

175,000,000.00

(169,000,000.00)

175,000,000.00

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(20,413,558.62)

(9,926,702.74)

(19,233,383.96)

จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

18,483,644.86

ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

(8,749,839.32)

จาหน่ายอุปกรณ์

9,415.67

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ย
เงิ น สดสุท ธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(4,650,020.48)
-

18,483,644.86
(3,598,542.34)
9,415.67

(169,000,000.00)
(4,187,937.13)
-

(42,000.00)

(1,207,472.43)

(42,000.00)

(923,922.43)

5,540,863.35

2,337,681.65

5,457,981.87

4,267,803.18

(139,563,954.81)

(195,070,173.64)

(325,170,486.59)

(211,009,328.50)

กระแสเงิ น สดจากกิจกรรมจัด หาเงิ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

22,215,207.90
1,000,000.00
(225,833.52)

225,833.52
-

22,215,207.90

-

-

-

-

-

รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอืน่

501,377,200.76

240,000,000.00

501,377,200.76

240,000,000.00

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอืน่

(695,000,000.00)

(50,000,000.00)

(695,000,000.00)

(50,000,000.00)

รับเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

24,639,217.00

26,000,000.00

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

(35,100,000.00)

-

เงินสดรับจากหุ้นกู้

587,784,410.96

-

-

-

-

-

587,784,410.96

จ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(759,262.97)

(205,856.76)

บริษทั ย่อยเพิ่มทุน / รับเงินค่าหุ้นสามัญ

16,210,000.00

12,500,000.00

จ่ายดอกเบี้ย

(38,531,562.66)

(4,542,880.91)

(26,808,513.89)

(4,108,360.37)

เงิ น สดสุท ธิ ได้ ม าจากกิจกรรมจัด หาเงิ น

383,609,377.47

223,977,095.85

388,809,042.76

185,685,782.87

เงิ น สดและรายการเทีย บเท่าเงิ น สดลดลงสุท ธิ

(18,308,469.34)

(18,041,290.79)

(4,835,518.33)

(34,880,413.89)

48,948,104.30

66,989,395.09

22,709,901.29

57,590,315.18

30,639,634.96

48,948,104.30

17,874,382.96

22,709,901.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่าเงิ น สด ณ วั น ปลายปี

(759,262.97)

-

-

(205,856.76)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2559
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมี
สานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนศรีนครินทร์ 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 291 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึง
รวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในพลังงานทดแทน
งบการเงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) และข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทและนาเสนอเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยจัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี
ถัดไป เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นผลให้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบครอบคลุมระยะเวลาห้าเดือนเท่านั้น ซึ่งทาให้ข้อมูลที่นาเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ ดังนั้น บริษัทได้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ในรูปแบบของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
การจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวน
สินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกลุ่มบริษัทและส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม ดังนี้
สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ (%)
31 ธันวาคม

จัดตัง้ ขึน้
ชือ่

ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

2559

2558

บริษั ทย่อยทางตรง
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด

ไทย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

100

100

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด

ไทย

ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

100

100

แสงอาทิตย์
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด

ไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

75

75

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด

ไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100

100

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด

ไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

51

51

บริษั ทย่อยทางอ้อม
บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท ฟิวเจอร์ กูด๊ เฮลธ์ 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์ จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท ตลิง่ ชัน โซลาร์ฟาร์ม จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 จากัด

*

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

-

ไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

49

49

บริษั ทร่วมทางตรง
บริษัท ดับบลิว. โซล่า จากัด
* รวมเรียกว่า "กลุม่ บริษัทสระบุรโี ปรเจค"

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นสาระสาคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้น โยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้
หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้
รวมส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับการปันส่วนจากบริษัทร่วมมี
จานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่ม
บริษัทได้ค้าประกันหรือยินยอมที่จะชาระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559
ระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ระหว่างปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สารบัญ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
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เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

กาไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ ที่
อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานดาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ย วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมิ น เนื้ อ หาสั ญ ญาเช่ า ที่ ท าขึ้ น ตามรู ป แบบ
กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุง 2559)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงิ น ใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

สารบัญ
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เรื่อง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12
(ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13
(ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่า นี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15
(ปรับปรุง 2559)

สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 17
(ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 20
(ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิว
ดิน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 21
(ปรับปรุง 2559)

เงินที่นาส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการ
จัดทางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสาคัญไปให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี
นัยสาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า และไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า
สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
(ค่า Ft) สุทธิจากค่าดาเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสาคัญให้แก่ผู้
ซื้อแล้ว
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่ง
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริษัทดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กาหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและ
กลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและภาระหนีส้ ินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
สารบัญ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กับกลุ่มบริษัทตลอด
ระยะเวลาทางานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กับกลุ่มบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์
ได้มีการจ่ายจริง
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกาไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจานวน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงิ นสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มี
กาหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้
สารบัญ
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การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหนี้ที่คงค้างและภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือ
ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ผลิตและจาหน่ายพัดลมติดเพดาน
สินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึง่
ปันส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้
สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการขาย
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสาหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตัด
บัญชีเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ราคาทุน ประกอบด้วย ที่ดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดการคานวณราคาทุน
ที่ดิน

- ราคาซื้อที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกด้ วยวิธีถัวเฉลี่ย โดยปันส่วนราคาทุน
ตามเนื้อที่หรือพื้นที่สาหรับขายของแต่ละโครงการ

งานก่อสร้าง - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
1) ค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปันส่วนราคาทุนตามเนื้อที่หรือพื้นที่สาหรับขาย
2) ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยปันส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของบ้านพักอาศัยแต่ละหลัง
ต้นทุนการกู้ยืม - ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพัฒนาแล้วเสร็จปันส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและงานก่อสร้าง
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เป็ น การประมาณราคาที่ จ ะขายได้ จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ในการขาย
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
สารบัญ
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กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
การคานวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดย
คานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่สาหรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรู้เมื่อมีการจาหน่าย โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของ
หลักทรัพย์ที่จาหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เป็นที่ดินสาหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน ประกอบด้วย
ราคาซื้อที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์
และรวมต้นทุนการกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุน ซึ่งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่
ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

10 ปี

อาคาร

5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค

10 ปี

อาคารชุด

20 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดิน และอาคารระหว่างก่อสร้าง
สารบัญ
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป
สัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ค่าเช่าที่จ่ายชาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้ จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปัน
ส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ง
รวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
และต้นทุนการกู้ยืม สาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่
ละส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรูส้ ุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
เพื่อทาให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
กาไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สารบัญ
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะ
ถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคานวณจากจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ราคาทุนของสินทรัพย์
หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร

5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค

10 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

5 -10 ปี

อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสั ญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิน้ รอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิ ยม ได้
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหัก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสาหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่า
ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
สารบัญ
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูก รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แ ล้วใน
กาไรหรือขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจาก
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัด
จาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ
วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบ
กาหนด คานวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตาม
สัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจ้าหนี้อื่นจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สารบัญ
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เงินปันผลจ่าย
เงิ น ปั น ผลจ่ า ยและเงิ น ปั น ผลจ่ า ยระหว่ า งกาลบั น ทึ ก ในงบการเงิ น ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่ มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นนัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนคานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนี้สิน ซึ่งการใช้ดุลยพินจิ และการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดังนี้
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการ
ไว้
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้
ถือหุ้นให้รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุนประจางวดที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชาระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้บันทึกภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การ
ตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและ
อาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทาให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน
งวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
สารบัญ
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หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย
ชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารขาดทุนสาหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยจานวนหุ้นสามัญที่
ออกจาหน่ายและชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างงวด
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยการหารขาดทุนสาหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่ายแล้วในระหว่างงวดบวกด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อ
แปลงสภาพหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญโดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น และสมมติว่าผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเมื่อราคาตามสิทธิต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามั ญ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษัทไม่นาผลของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดมารวมคานวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

สารบัญ
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บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

บริษั ทย่อย
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

3,746,422.85

1,570,817.84

หนี้สงสัยจะสูญ

-

-

3,840,000.00

1,240,000.00

-

-

1,203,698.63

-

-

-

54,041.10

-

-

-

165,000.00

-

-

-

900,000.00

-

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด
รายได้คา่ บริการ
กลุม่ บริษัทสระบุรโี ปรเจค
รายได้คา่ บริการ
บริษั ทร่วม
บริษัท ดับบลิว. โซล่า จากัด
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

1,110,000.00

264,000.00

-

250,000.00

-

-

(ดูหมายเหตุ 12)
บริษั ททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัท ไพรม แมนชัน่ จากัด
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13)

-

250,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วย

บาท
งบการเงิ นรวม
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

2559
10,279,500.00
585,490.00
10,864,990.00

2558
4,939,000.00
108,000.00
5,047,000.00

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,239,500.00
4,339,000.00
585,490.00
108,000.00
8,824,990.00
4,447,000.00

สารบัญ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน
เงิน 2.79 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลาดับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดังนี้

บาท
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

40,573,980.00

39,463,980.00

39,199,980.00

39,199,980.00

66,739,910.00

บริ ษั ท ร่ ว ม
เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม (ดูหมายเหตุ 12)
บริ ษั ท ย่ อย
เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 13)

-

-

66,739,910.00

-

-

1,960.00

-

-

-

70,518.40

-

-

-

160,500.00

-

-

-

16,050.00

-

บริษทั ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด
เงิ นทดรองจ่าย
บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
เงิ นทดรองจ่าย
กลุ่มบริษทั สระบุรีโปรเจค
ลูกหนี้อนื่
บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด
ลูกหนี้อนื่
บริษทั ดับบลิว. โซล่า จากัด
เจ้าหนี้อนื่

70,000.00

-

-

-

310,202.78

-

-

-

กรรมการบริษทั
เจ้าหนี้อนื่

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
บริ ษั ท ย่ อย

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงิ นต้น
บริษทั ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด

0.75

493,178,719.01

บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จากัด

0.75

290,000,000.00

-

-

146,700,000.00

-

1,000,000.00

-

บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด
บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด

7.50

501,278,719.01

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษทั ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด

23,912,811.58

บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จากัด
บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด

25,174,969.63

1,203,698.63

-

2,671.24

-

รวม

955,997,900.46

526,453,688.64

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(41,340,000.00)
914,657,900.46

(37,500,000.00)
488,953,688.64

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ดังนี้

บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558
ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ

37,500,000.00

36,260,000.00

3,840,000.00

1,240,000.00

41,340,000.00

37,500,000.00

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวด
ห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558
ยอดยกมา

501,278,719.01

511,524,670.06

เพิ่ มขึน้

440,700,000.00

11,800,000.00

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(11,100,000.00)
930,878,719.01

(22,045,951.05)
501,278,719.01

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการทาสัญญาเงินกู้ยมื หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม
และไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงิ นรวม
2559

2558

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
กรรมการบริษทั

-

บริษทั ไพรม แมนชัน่ จากัด

225,833.52

1,000,000.00

-

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับ
งวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

บาท
งบการเงิ นรวม
2559
ยอดยกมา

2558

225,833.52

-

เพิ่ มขึน้

1,000,000.00

225,833.52

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(225,833.52)
1,000,000.00

225,833.52

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ทาสัญญาเงินกู้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกัน
บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากบริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
การค้าประกันหนี้สนิ ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการค้าประกันหนีส้ ินระหว่างกัน ดังนี้
บริษัทย่อย
บริษัทและบริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด ได้ค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด จานวนเงิน 72 ล้านบาท โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 24)
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ได้จานาเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท
สระบุรีโปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมาย
เหตุ 13 และ 24)

สารบัญ
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ลักษณะความสัมพันธ์
ชือ่ บริษทั

ประเทศ

ความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด

ไทย

บริษทั ย่อย

ถือหุน้ ทางตรง

บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จากัด

ไทย

บริษทั ย่อย

ถือหุน้ ทางตรง

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด

ไทย

บริษทั ย่อย

ถือหุน้ ทางตรง

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด

ไทย

บริษทั ย่อย

ถือหุน้ ทางตรง

กลุม่ บริษทั สระบุรีโปรเจค

ไทย

บริษทั ย่อยทางอ้อม

ถือหุน้ ทางอ้อม

บริษทั ดับบลิว.โซล่า จากัด

ไทย

บริษทั ร่วม

ถือหุน้ ทางตรง

บริษทั ไพรม แมนชัน่ จากัด

ไทย

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

กรรมการของบริษทั เป็นญาติสนิทกับผูถ้ อื หุน้
และผูบ้ ริหารของบริษทั ไพรม แมนชัน่ จากัด

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกาหนดราคา
ค่าเช่าและค่าบริการ

ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบีย้ รับ - จ่าย

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ธนาคารพาณิชย์

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงิ นรวม
เงิ นสด
เงิ นฝากธนาคาร
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

82,653.67

149,314.79

26,381.89

123,236.04

30,556,981.29
30,639,634.96

48,798,789.51
48,948,104.30

17,848,001.07
17,874,382.96

22,586,665.25
22,709,901.29

6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
บาท
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

2558
กาไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

กาไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

357,644.17

120,000,000.00

120,000,000.00

เงิ น ลงทุ น เพื่ อค้ า
กองทุนเปิดตราสารหนี้

71,616,357.45

71,974,001.62

-

ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อจนค รบกาหนด
ตัว๋ แลกเงิ น
หั ก ส่วนลดรับ
สุทธิ
รวม

130,000,000.00
(2,228,871.11)
127,771,128.89

127,771,128.89
127,771,128.89

199,387,486.34

199,745,130.51

-

-

357,644.17

120,000,000.00

-

-

120,000,000.00

เงินลงทุนชั่วคราวมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ดังนี้

บาท
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
ณ วันต้นงวด

2558

120,000,000.00

133,840,947.91

ซือ้

1,150,355,912.93

127,991,184.35

ขาย

(1,078,708,310.24)

(141,832,132.26)

ดอกเบีย้ รับ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงิ นลงทุน

7,739,883.65
357,644.17

ณ วันปลายงวด

199,745,130.51

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ลูกหนี้การค้า

67,717,896.52

39,931,999.91

35,982,152.46

37,786,649.54

หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(32,471,233.34)

(32,754,093.34)

(32,458,443.34)

(32,754,093.34)

สุทธิ

35,246,663.18

7,177,906.57

3,523,709.12

5,032,556.20

2,313,609.51

255,204.41

2,431,949.51

ลูกหนี้อนื่
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ - สุทธิ

(58,210.00)

-

-

-

2,255,399.51

255,204.41

2,431,949.51

37,502,062.69

7,433,110.98

5,955,658.63

5,032,556.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า โดยแยกตามจานวนเดือนที่ค้างชาระได้ดังนี้

บาท
งบการเงิ นรวม
2559
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

8,640,663.26

4,616,075.84

1,172,500.47

3,091,774.97

18,702,117.26

1,332,046.00

2,317,325.99

1,332,046.00

7,935,263.00

1,480.00

65,263.00

1,480.00

4,700.00

9,556,224.17

4,700.00

9,165,074.17

มากกว่า 12 เดือน

32,435,153.00

24,426,173.90

32,422,363.00

24,196,274.40

รวม

67,717,896.52

39,931,999.91

35,982,152.46

37,786,649.54

เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีจานวนเงินขั้นต่าที่จะได้รบั ในอนาคตตามสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้

บาท
ปี

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

1

25,649,260.00

17,849,260.00

2-5

18,227,640.00

18,227,640.00

รวม

43,876,900.00

36,076,900.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ดังนี้

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559

บาท
งบการเงิ นรวม
ยอดยกมา
หั ก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

32,754,093.34

33,618,767.84

32,754,093.34

32,996,758.34

(224,650.00)

(864,674.50)

(295,650.00)

(242,665.00)

32,529,443.34

32,754,093.34

32,458,443.34

32,754,093.34

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
เงิ นต้น
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสญ
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับแก่กจิ การอืน่ - สุทธิ

2558

76,680,908.22

76,680,908.22

9,150,753.44

9,150,753.44

85,831,661.66
(85,831,661.66)

85,831,661.66
(85,831,661.66)

-

-

ในปี 2552 บริษัทได้ทาสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จากัด (“ธัญญรุ่งเรืองชัย”) จานวน
เงิน 70 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริษัทและธัญญรุ่งเรืองชัยได้ตกลงโอนดอกเบีย้ ค้างรับบางส่วน จานวนเงิน 6.68 ล้านบาท
เป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น อย่างไรก็ตาม ธัญญรุ่งเรืองชัยได้ผิดนัดชาระหนี้และเจรจาขอผ่อนผันหลายครั้ง
เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดยหุ้นสามัญของธัญญรุ่งเรืองชัยของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง จานวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท และผู้บริหารท่านหนึ่งของธัญญรุ่งเรืองชัยเป็นผู้ค้าประกันร่วม
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ติดตามทวงถามลูกหนี้เพื่อขอรับชาระหนี้ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้รับชาระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจานวน
9. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

18,310.00

18,310.00

สินค้าสาเร็จรูป

36,086,067.70

12,662,408.13

36,086,067.70

12,662,408.13

งานระหว่างทา

28,828,142.99

2,038,960.98

28,828,142.99

2,038,960.98

3,210,479.13

1,402,870.57

3,210,479.13

1,402,870.57

รวม

68,124,689.82

16,104,239.68

68,124,689.82

16,104,239.68

รวมทั้งหมด

68,142,999.82

16,122,549.68

68,124,689.82

16,104,239.68

หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(11,459,403.59)
56,683,596.23

(6,319,846.39)
9,802,703.29

(11,441,093.59)
56,683,596.23

(6,301,536.39)
9,802,703.29

ภั ต ตาค ารร้ านอาหาร
วัสดุสิ้นเปลือง

-

-

ผลิต และจาหน่ ายพั ด ลมติ ด เพดาน

วัตถุดบิ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ดังนี้
บาท
งบการเงิ นรวม
2559
ยอดยกมา

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

6,319,846.39

6,866,829.16

6,301,536.39

6,848,519.16

บวก(หั ก ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ) 5,139,557.20
ยอดคงเหลือ
11,459,403.59

(546,982.77)
6,319,846.39

5,139,557.20
11,441,093.59

(546,982.77)
6,301,536.39

10. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายการเปลี่ยนแปลงต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

สารบัญ
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บาท
งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

-

เพิ่ มขึน้

52,510,574.65

ลดลง

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

52,510,574.65

เพิ่ มขึน้

47,104,609.00

ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

99,615,183.65

บริษัทได้รวมดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์
จานวนเงิน 0.30 ล้านบาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้าดังกล่าวของต้นทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 24)
11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

งบการเงิ นรวม
2559
เงิ นฝากธนาคาร

54,873,400.78

2558

2559

1,200,000.00

9,500,000.00

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

2558
-

หลักประกันเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น
(ดูหมายเหตุ 20 และ 24)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่ ) จากัด (“บริษัทย่อย”) มีผลขาดทุนสะสมจานวนมากกว่ามูลค่าเงิน
ลงทุน จานวนเงิน 42.34 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วทั้ง
จานวนและได้บันทึกผลต่างส่วนเกินดังกล่าวสุทธิเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 4)
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด (“บริษัทย่อย”)
ให้กับบริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด จานวน 0.025 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 0.25 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนคงเหลือร้อยละ 75 ในบริษัทย่อยดังกล่าว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด (“บริษัทย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน 1 ล้าน
บาท เป็นจานวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 4.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้
ลงทุนในหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน จานวนเงิน 36.75 ล้านบาท
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด (“บริษัทย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวนเงิน
1 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 0.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท
ย่อยได้เรียกชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 2.25 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท (“ผู้ซื้อ”) ได้ทาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทอื่น จานวน 10 บริษัท (“กลุ่มบริษัท
สระบุรีโปรเจค”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โซล่าร์ ฟาร์ม มูลค่าการลงทุนรวมเป็นจานวนเงิน 290 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ผู้ซื้อเป็นผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ในผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
บริษัทได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด เป็นผู้รับโอนหุ้นสามัญ
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รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ณ วันซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้

บาท
2,525,451.38
17,039,817.39
1,069,050.72
49,729,670.55
544,060,727.06
40,000.00
(29,185,395.39)
(5,493.06)
(1,798,560.31)
(287,587,500.00)
(5,887,768.34)
290,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์สทุ ธิ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

100

กระทบยอดเงิ น สดสุท ธิ
ราคาซื้อกลุ่มบริษทั สระบุรีโปรเจค
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทั สระบุรีโปรเจค
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันของกลุ่มบริษทั สระบุรีโปรเจค
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มบริษทั สระบุรีโปรเจค

290,000,000.00
(2,525,451.38)
(49,729,670.55)
237,744,878.07

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จานาเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทสระบุรี
โปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 24)
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษทั ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด จานวน 2.499 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด ณ วันซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้
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บาท
37,543.53
905,138.20
41,064,865.38
(9,137,542.69)
(423,129.55)
32,446,874.87
16,210,000.00
48,656,874.87
51.00
24,814,986.32
174,993.68
24,989,980.00
(37,543.53)
24,952,436.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
อุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์สทุ ธิ
บวก ลูกหนี้คา่ หุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ยังชาระไม่ครบ
รวม
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
สินทรัพย์สทุ ธิ
ค่าความนิยม
ราคาซื้อบริษทั ย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย
กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษทั ย่อย

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มสี าระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
บาท
สัดส่วนที่ถือโดย

ส่วนได้เสียที่

ขาดทุนที่แบ่งให้กบั

เงินปันผลจ่ายให้กบั

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ไม่มอี านาจควบคุมใน

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ

อานาจควบคุม (%)

บริษัทย่อยสะสม

อานาจควบคุมใน

ควบคุมในระหว่างงวด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในระหว่างงวด

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
ปี 2559

25

8,737,983.08

2,665,601.93

-

งวด 2558

25

11,403,585.01

1,096,414.99

-

ปี 2559

49

23,524,267.97

317,620.58

-

งวด 2558

49

7,631,888.55

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด
-

-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

สารบัญ
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บาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด
2559
สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด

2558

2559

2558

102,145,768.13

72,446,059.70

2,014,570.81

942,681.73

1,635,296.24

1,869,415.63

46,196,843.12

41,064,865.38

หนี้สินหมุนเวียน

17,579,332.74

2,281,159.68

202,703.50

9,560,672.24

หนี้สินไม่หมุนเวียน

51,249,799.30

26,419,975.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

-

สรุปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีดังนี้
บาท

บริษทั เอซี ซี แลนด์มาร์ค จากัด
2559
รายได้
ขาดทุนสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จากัด

2558

2559

2558

27,125.07

11,895.70

1,258.36

-

(10,662,407.73)

(4,339,110.28)

(648,164.44)

-

-

-

-

-

(10,662,407.73)

(4,339,110.28)

(648,164.44)

-

(44,069,049.65)

(55,552,017.13)

(10,325,521.36)

-

27,125.07

(745,633.35)

(5,131,890.71)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

26,770,775.24

75,000,000.00

16,210,000.00

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(17,271,149.34)

18,702,349.52

752,587.93

-

สรุ ปรายการกระแสเงิ น สด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

14. เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดูหมายเหตุ

2559

2558

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน

15

ซื้อเงินลงทุน
รวม

14,000,000.00
14,000,000.00

สารบัญ
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ซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทาบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จากัด (“105 โซ
ล่า”) กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคาร มูลค่าการลงทุนจานวนเงิน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัทได้จ่ายชาระค่าหุ้นบางส่วน จานวนเงิน 14 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จานวนเงิน 5.89 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายชาระเมื่อ 105 โซล่าร์ จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และ
วินโคสท์จะโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับชาระเงินครบทั้งจานวน
15. ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

-

เพิ่มขึ้น

146,807,352.22

ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

146,807,352.22

ซื้อที่ดิน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการพัฒนาทีด่ นิ
กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จากัด (“ไทยลานนา”) บริษัทได้วางเงินเพื่อเป็นหลักประกัน จานวน
เงิน 150 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่า กับ ไทยลานนา
มูลค่าตามสัญญา จานวนเงิน 180 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นจานวนเงิน 140 ล้านบาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด ได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์
จี จากัด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด
16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
งบการเงินรวมและ
ถือหุ้น
ตราสารทุน

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ทรัพยากรน้าสยาม จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายน้าดิบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(%)

ทุนชาระแล้ว

2559

8.93

503,660,000.00

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

2558

49,950,000.00

49,950,000.00

(49,950,000.00)

(49,950,000.00)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

-

-

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
จาหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จาหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558
ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า
จาหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า
โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จาหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

18

18

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

อาคารชุด

215,237,500.88
215,237,500.88
215,237,500.88

358,493,977.44
358,493,977.44
13,164,599.30
371,658,576.74

44,120,224.13
44,120,224.13
11,106,877.40
1,704,269.86
(17,671,160.00)
39,260,211.39

3,225,322.13
959,891.71
4,185,213.84
2,297,574.89
6,482,788.73

80,717,668.85
9,356,566.44
90,074,235.29
23,157,907.48
113,232,142.77

41,529,935.63
159,087.73
41,689,023.36
316,088.86
1,704,268.86
(17,465,703.13)
26,243,677.95

211,052,287.04
208,754,712.15

268,419,742.15
258,426,433.97

2,431,200.77
13,016,533.44

สารบัญ
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อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง
9,926,702.74
9,926,702.74
6,068,784.66
(9,926,702.74)
6,068,784.66

-

9,926,702.74
6,068,784.66

รวม
617,851,702.45
9,926,702.74
627,778,405.19
30,340,261.36
1,704,269.86
(27,597,862.74)
632,225,073.67

125,472,926.61
10,475,545.88
135,948,472.49
25,771,571.23
1,704,268.86
(17,465,703.13)
145,958,609.45

491,829,932.70
486,266,464.22
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดูหมายเหตุ

ที่ดนิ และส่วน

อาคารและระบบ

ปรับปรุงที่ดนิ

สาธารณูปโภค

อาคารชุด

20,585,289.14

66,762,222.00

44,120,224.13

อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

-

131,467,735.27

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า

-

-

-

-

-

จาหน่าย / โอนออก

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

20,585,289.14

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
โอนเข้า - ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

18

จาหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

66,762,222.00

44,120,224.13

13,164,599.30

-

6,068,784.66

131,467,735.27
19,233,383.96

-

-

1,704,269.86

-

1,704,269.86

-

-

(17,671,160.00)

-

(17,671,160.00)

20,585,289.14

79,926,821.30

28,153,333.99

6,068,784.66

134,734,229.09

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

-

59,048,978.85

41,529,935.63

-

100,578,914.48

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า

-

211,735.71

159,087.73

-

370,823.44

จาหน่าย / โอนออก

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

59,260,714.56

41,689,023.36

-

100,949,737.92

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า

-

881,514.94

316,088.86

-

1,197,603.80

โอนเข้า - ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

18

-

-

-

-

-

-

1,704,268.86

-

1,704,268.86

จาหน่าย / โอนออก

-

-

(17,465,703.13)

-

(17,465,703.13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

60,142,229.50

26,243,677.95

-

86,385,907.45

-

30,517,997.35

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

20,585,289.14

7,501,507.44

2,431,200.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,585,289.14

19,784,591.80

1,909,656.04

6,068,784.66

2558

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559

48,348,321.64

ค่าเสื่อมราคา
แสดงไว้ในต้นทุนขายและการให้บริการ

25.77

10.48

1.20

0.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด
ค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

20.93

36.68

20.93

36.68

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ทาสัญญาให้เช่าทรัพย์สินและอุ ปกรณ์กับบริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่
(2558) จากัด (“คุ้มขันโตก”) เพื่อการประกอบกิจการคุ้มขันโตก ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้มีการทาบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า
หลายครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน อายุสัญญาเช่า และอัตราค่าเช่า มีรายละเอียดดังนี้ กาหนดระยะเวลา 5 ปี อัตราค่าเช่า
สารบัญ
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ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ รวมเป็นเดือนละ 2.50 ล้านบาท และมีข้อตกลงให้คุ้มขันโตกซื้ออุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุด
สัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์กับบริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่ (2558) จากัด
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560
บริษัท
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 48.35 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จานวนเงิน 316.96 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมิน
ราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาหรับอาคารชุด และวิธีคิดจากรายได้สาหรับที่ดินและ
อาคารโรงงานให้เช่า ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สินลงวันที่ 2 และ 6 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทย่อย
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จากัด ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 437.92 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จานวนเงิ น
531.64 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาหรับที่ดิน และวิธี
ต้นทุนทดแทนสาหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ค่าเสื่อมราคา
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ

37.92

3.70

0.12

0.30

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

2.54
40.46

0.64
4.34

2.39
2.51

0.47
0.77

20.03

21.65

20.03

21.65

3.27

3.91

3.27

3.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด
ค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
- ยานพาหนะ

บริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จดจานองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าและเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 24)
19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2558
-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(9,134,476.95)
(9,134,476.95)

สารบัญ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,016,736.22
(1,237,847.42)
6,778,888.80
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2558
-

(1,237,439.15)
(1,237,439.15)

8,016,736.22
(1,237,847.42)
6,778,888.80
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นจากการ
1 สิงหาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6,626,332.33

สินค้าคงเหลือ

1,369,703.83

ประมาณการหนี้สิน
รวม

ขาดทุน

31 ธันวาคม 2558

ซื้อบริษัทย่อย

6,626,332.33

-

(6,626,332.33)

-

1,260,307.28

-

(1,260,307.28)

-

130,096.61

-

(130,096.61)

-

-

(8,016,736.22)

-

(109,396.55)

130,096.61

-

8,126,132.77

(109,396.55)

8,016,736.22

(1,232,215.82)

(5,631.60)

(1,237,847.42)

ขาดทุน

31 ธันวาคม 2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(5,887,768.34)

(2,008,861.19)

(9,134,476.95)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
1 สิงหาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6,626,332.33

สินค้าคงเหลือ

1,369,703.83

ประมาณการหนี้สิน
รวม

ขาดทุน

31 ธันวาคม 2558
-

(ขาดทุน)

31 ธันวาคม 2559

6,626,332.33

(6,626,332.33)

-

(109,396.55)

1,260,307.28

(1,260,307.28)

-

130,096.61
8,126,132.77

(109,396.55)

130,096.61
8,016,736.22

(130,096.61)
(8,016,736.22)

-

(1,232,215.82)

(5,631.60)

(1,237,847.42)

408.27

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,237,439.15)

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
22,215,207.90

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
สารบัญ
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เจ้าหนี้
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร

ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ สินเชื่อเพื่อการนาเข้า
หนังสือค้าประกัน

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MOR
MLR
-

วงเงิน (ล้านบาท)
5
30
3

บริษัทได้นาเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จานวนเงิน 9.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อดังกล่าว
21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

1,713,378.05

186,069.97

906,127.89

186,069.97

55,766.72

9,152,824.41

เงินปันผลค้างจ่าย

2,602,643.56

2,602,643.56

2,602,643.56

2,602,643.56

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

18,853,524.71

10,737,940.44

13,334,530.81

9,227,008.48

รวม

21,511,934.99

22,493,408.41

15,937,174.37

11,829,652.04

รวมทั้งหมด

23,225,313.04

22,679,478.38

16,843,302.26

12,015,722.01

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน

-

-

22. หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุ

2559

24

36,900,000.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม

748,405.64
37,648,405.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559
-

748,405.64
748,405.64

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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-

748,405.64
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ตั๋วแลกเงิน
กิจการอื่น

-

190,000,000.00

บุคคลภายนอก

10,000,000.00

-

รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
สุทธิ

10,000,000.00

190,000,000.00

10,000,000.00

(1,634,660.05)
188,365,339.95

ระหว่างปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วแลกเงิน กาหนดระยะเวลาอายุไม่เกิน 9 เดือน ให้กับบุคคลภายนอก
จานวนเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ครบกาหนดชาระคืนภายในวันที่ 7
เมษายน 2560
ระหว่างงวด 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋ วแลกเงิ น กาหนดระยะเวลา อายุ 1 - 6 เดือนให้กับบริ ษั ท
หลักทรัพย์ จานวนเงิน 240 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ครบกาหนดชาระคืน
ภายในวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2559
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวด
ห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ยอดยกมา

190,000,000.00

-

เพิ่มขึ้น

515,000,000.00

240,000,000.00

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(695,000,000.00)
10,000,000.00

(50,000,000.00)
190,000,000.00

24. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2558

303,126,717.00

26,000,000.00

(36,900,000.00)
266,226,717.00

26,000,000.00

สารบัญ
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนีด้ ังนี้

วงเงิน
1

เจ้าหนี้
ธนาคาร

2

ธนาคาร

ล้านบาท
วงเงิน
มูลหนี้
85
50.64
375

รวม

252.49

ระยะเวลา
จ่ายชาระหนี้
3 ปี

อ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MLR

มี.ค. 2556 - ก.ค. 2565

MLR

303.13

การชาระหนี้
จ่ายชาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชาระ
เงินต้นเมื่อมีการปลอดจานองทรัพย์
จ่ายชาระเงินต้น เป็นรายเดือน จานวน
112 งวด ในอัตราร้อยละ 0.67 - 1.87
ของเงินต้น

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2559
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2558

26,000,000.00

-

287,587,500.00

-

24,639,217.00

26,000,000.00

(35,100,000.00)
303,126,717.00

26,000,000.00

หลักประกัน
กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ได้นาเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจานองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าและเครื่องจักร (ดู
หมายเหตุ 18) โอนสิทธิการรับเงินสาหรับการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จากัด และผู้
ถือหุ้นกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จานาเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม (ดู
หมายเหตุ 4)
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด (“บริษัทย่อย”) ได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดู
หมายเหตุ 10) และได้นาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) เพื่อเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ไพรม
แมนชั่น จากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม แมนชั่น จากัด ได้ค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 4)
25. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ปี

มูลค่าปัจจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

2558
ค่าเช่าขั้นต่า

มูลค่าปัจจุบนั

ค่าเช่าขั้นต่า

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

1

748,405.64

56,197.15

804,602.79

748,405.64

79,987.58

828,393.22

2-5

1,436,856.06

34,017.13

1,470,873.19

2,196,119.03

95,547.73

2,291,666.76

รวม

2,185,261.70

90,214.28

2,275,475.98

2,944,524.67

175,535.31

3,120,059.98

บริษัทได้ทาสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ กาหนดการชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.07 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558: 0.07 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี จานวนเงิน 0.75 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558: 0.75 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
26. หุ้นกู้
หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู:้ มูลค่าที่ตราไว้
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
หุ้นกู้

600,000,000.00
(12,215,589.04)
587,784,410.96

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
หัก ตัดจาหน่าย
สุทธิ

16,911,863.01
(4,696,273.97)
12,215,589.04

ระหว่างปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกาหนดจานวนเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกาหนดชาระ
วันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อจาหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชาระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัท หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กาหนดชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และกาหนดชาระ
คืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
27. ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

สารบัญ
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2559

2558

2559

2558

28

2,848,857.30

1,687,398.39

2,238,275.00

1,267,422.80

2,519,303.00
5,368,160.30

1,687,398.39

2,519,303.00
4,757,578.00

1,267,422.80

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
รวม

28. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2559

2558

2,848,857.30
2,848,857.30

1,687,398.39
1,687,398.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,238,275.00
2,238,275.00

1,267,422.80
1,267,422.80

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวด
ห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด

1,687,398.39

650,483.05

1,267,422.80

650,483.05

1,086,815.05
74,643.86

541,276.71
22,649.33

907,130.47
63,721.73

121,301.12
22,649.33

2,848,857.30

472,989.30
1,687,398.39

2,238,275.00

472,989.30
1,267,422.80

ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายงวด

กลุ่มบริษัทกาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทางานครบระยะเวลาที่กาหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) มีดังนี้
สารบัญ
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ร้อยละ
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
2.82 - 3.48
2.75 - 2.88
3.48
2.75
5 - 8.76
5.00
8.76
5.00
0 - 11
0 - 36.36
0 - 11
0 - 36.36
ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5%)

(113,323.73)

121,139.89

(81,642.00)

87,037.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5%)

115,468.67

(109,351.02)

82,290.00

(78,145.00)

อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5%)

(92,791.30)

48,405.00

(89,735.00)

48,405.00

29. ทุนเรือนหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนเรือนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จานวนเงิน 300 ล้านบาท
เป็น 375 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้
-

ให้นาสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 24 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวนเงิน 38.81 ล้านบาท ชดเชย
ขาดทุนสะสม

-

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทภายในวงเงินไม่เกิน จานวนเงิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่
เทียบเท่ากัน การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 300 ล้านหน่วย ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

สารบัญ
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ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาในการใช้สทิ ธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

วันใช้สทิ ธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นสามัญเดิมของบริษทั "ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ "ACC-W1"
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ชนิดระบุชื่อผู้ถอื และโอนเปลี่ยนมือได้
: 0.00 บาท
: 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
: วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จานวน 1 หุ้น
: 1.25 บาท ต่อหุ้น
: ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมิถนุ ายน โดยกาหนดวันใช้สทิ ธิวนั แรก คือวันสุดท้าย
ของเดือนมิถนุ ายน 2560 และวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีวนั กาหนดใช้สทิ ธิไม่ตรงกับวันทาการของตลาดหลักทรัพย์
ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิในแต่ละครั้งเป็นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดใช้สทิ ธิดงั
กล่าว
: วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจานวน 299,999,650 หน่วย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559
30. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้น สูงกว่ามูลค่า
หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนาไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
31. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วย

สารบัญ

รายงานประจาปี 2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2559

124

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือและ
งานระหว่างทา

(50,212,841.58)

(9,255,720.52)

(50,212,841.58)

(9,255,720.52)

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

58,145,544.90

11,211,371.41

58,145,544.90

11,211,371.41

เงินเดือน และค่าแรงพนักงาน

28,710,261.37

11,812,156.06

21,949,465.02

9,369,336.47

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

66,558,306.63

14,921,550.13

3,898,401.33

1,180,438.30

3,544,350.00

997,335.00

2,834,586.50

4,191,560.00

หนี้สงสัยจะสูญ

-

-

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
และกฎหมาย

2,911,626.50

4,823,037.33

33. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท และพนั ก งานได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ ปัจจุบันกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด และจะจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในปี 2559
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจานวนเงิน 0.61 ล้านบาท (ปี 2558: 0.20 ล้านบาท)

สารบัญ
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รายงานประจาปี 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จานวน 2 ราย
จานวนเงิน 40.40 ล้านบาท (งวด 2558: จานวน 2 ราย จานวนเงินรวม 16.41 ล้านบาท) และส่วนงานพลังงานทดแทน
จานวน 1 ราย จานวนเงิน 91.10 ล้านบาท
36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท
36.1 หนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จานวนเงิน 1.26 ล้านบาท
36.2 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
36.2.1 สัญญาก่อสร้าง จานวนเงิน 0.25 ล้านบาท
36.2.2 สัญญาเช่าและจ้างบริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.13 ล้านบาท
36.2.3 สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ จานวน 1 โครงการ ส่วนที่เหลือจานวนเงิน 5.89 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 14)
36.2.4 สัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร เดือนละ จานวนเงิน 0.13 ล้านบาท
36.2.5 สัญญาจ้างบริการอื่น จานวนเงิน 0.60 ล้านบาท
บริษัทย่อย
36.3 หนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จานวนเงิน 0.66 ล้านบาท
36.4 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
36.4.1 สัญญาก่อสร้าง และบริการอื่น จานวนเงิน 22.40 ล้านบาท
36.4.2 สัญญาเช่าและบริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.92 ล้านบาท และปีละ 0.05 ล้านบาท
36.4.3 สัญญาจ้างบริการอื่น จานวนเงิน 0.87 ล้านบาท
37. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สารบัญ
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บาท
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
บริษัท
เงินลงทุนชั่วคราว

-

199,745,130.51

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
บริษัท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 48.35 ล้านบาท

-

38,739,540.00

278,224,852.20

316,964,392.20

บริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี จานวนเงิน 437.92 ล้านบาท

-

276,640,000.00

255,000,000.00

531,640,000.00

-

199,745,130.51

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยคานวณโดยใช้มู ล ค่ า
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารชุด คานวณโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach)
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
มูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง คานวณโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated
Replacement Cost Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)
ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
38. การเปิดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
38.1 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่น
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนของ
เงินทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยัง
กากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
38.2 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3
38.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
สารบัญ
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กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการที่
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้
38.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจาก
มีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มบริษัทมิได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
38.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่ า งประเทศ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 กลุ่ ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
ล้าน

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เรนมินบิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
0.02
0.01
2.53
0.01
-

38.3.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายการ
ให้สินเชื่อและการกาหนดวิธีการชาระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะ
ไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกชาระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจานวนที่ได้บัน ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญแล้ว
38.4 มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีการให้
สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการอื่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราในตลาด จึงทาให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
เป็นสาระสาคัญ
39. คดีความฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวนทุนทรัพย์รวม 8.64 ล้าน
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย จานวนทุนทรัพย์ 30.94 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้บริษัทชาระเงิน จานวนเงิน 2.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ปัจจุบันคดีความฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
สารบัญ
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ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้นภายใต้บัญชี
“ประมาณการหนี้สินระยะยาว” ทั้งจานวนแล้ว
40. ข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสาหรับระยะเวลาห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ถูกจัดทาและนาเสนอเป็นครั้งแรกสาหรับ
รอบระยะเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการนาเสนองบการเงินที่
กาหนด
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน บริษัทจึงได้จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
"ไม่ได้ตรวจสอบ"
บาท
งบการเงินรวม
2559
รายได้ จากการข ายและการให้บริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

162,411,855.89

82,502,924.19

40,414,048.34

39,711,835.62

ต้นทุนขายและการให้บริการ

(91,879,140.60)

(52,588,228.66)

(19,106,068.30)

(12,971,521.24)

กาไรขั้ นต้ น

70,532,715.29

29,914,695.53

21,307,980.04

26,740,314.38

รายได้อนื่

32,548,742.42

9,012,787.03

38,524,354.49

16,895,704.36

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

(8,170,258.88)

(5,680,150.59)

(7,296,530.26)

(4,492,956.52)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(54,084,300.26)

(210,000,018.08)

(42,692,338.39)

(189,569,317.23)

ต้นทุนทางการเงิน

(57,410,834.67)

(2,908,220.86)

(42,065,973.18)

(2,473,700.32)

1,110,000.00

264,000.00

(15,473,936.10)

(179,396,906.97)

(10,025,597.41)

(237,413.66)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ข าดทุน ก่อนภาษี เ งิ น ได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ข าดทุน สาหรั บปี

(25,499,533.51) (179,634,320.63)

-

-

(32,222,507.30) (152,899,955.33)
(8,016,327.95)

(237,413.66)

(40,238,835.25) (153,137,368.99)

การแบ่ง ปัน ข าดทุน สาหรั บปี
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(22,516,311.00)

(178,537,905.64)

(2,983,222.51)
(1,096,414.99)
(25,499,533.51) (179,634,320.63)

(40,238,835.25)

(153,137,368.99)

(40,238,835.25) (153,137,368.99)

การแบ่ง ปัน ข าดทุน เบ็ด เสร็ จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(22,516,311.00)

(178,537,905.64)

(2,983,222.51)
(1,096,414.99)
(25,499,533.51) (179,634,320.63)

(40,238,835.25)

(153,137,368.99)

(40,238,835.25) (153,137,368.99)
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ข้อมูลอื่นๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย

กรรมการ

ตาแหน่ง

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จากัด

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายศริน เรืองศร
นายเอกวัชร เศวตรัตน์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จากัด

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายศริน เรืองศร
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จากัด

นางงามนิจ เรืองศร
นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายเอกวัชร เศวตรัตน์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จากัด

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายศริน เรืองศร
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จากัด

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จากัด

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์
นายเอกวัชร เศวตรัตน์

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท ไทยโซลาร์แพลนท์ 2 จากัด
บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จากัด
บริษัท พี.บี.วาย กรีนเพาเวอร์ จากัด
บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จากัด
บริษัท แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จากัด
บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลล์ 2 จากัด
บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จากัด
บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จากัด
บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 จากัด
บริษัท ทรัพยากรน้า สยาม จากัด (มหาชน) * นายยุทธนา แต่ปางทอง

* บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน
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