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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมขยายตัวเล็กน้อย แม้ว่าเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศจะชะลอตัว

จากปี 2558 แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัว ปัญหาการว่างงานลดน้อยลง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยังคงมีปัญหาอตัรา

ว่างงานอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังคงมีความกังวลในเรื่อง Brexit ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป เศรษฐกิจของ

ญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อย เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2559 ท่ี

ผ่านมาขยายตัวต่อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การกระตุ้นเร่งการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ การส่งออก

ขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลัง  

ธุรกิจพัดลมเพดานของบริษัทในปีที่ผ่านมาขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากการขยายตลาดเข้าไปยังกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ (Modern Trade) เริ่มขยายในช่วงปลายปี 2559 จึงคาดว่ายอดจ าหน่ายพัดลมเพดานในปีหน้า จะมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ในปี

ที่ผ่านมาบริษัทได้น าโคมไฟ LED มาจ าหน่าย ภายใต้ตราสินค้าช่ือ “Lumos” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีรูปแบบ

หลากหลาย ประหยัดไฟฟ้า การติดตั้งไม่ยุ่งยาก บริษัทยังมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทจะสามารถด าเนินธุรกิจจ าหน่ายพัดลมเพดาน และ

โคมไฟต่อไป และสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต 

ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปีที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทได้ลงทุนทุกโครงการ อันได้แก่ โครงการร่วมทุนกับ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( โซล่ารูฟท็อป) และส่วนต่อขยาย 

ก าลังการผลิตรวม 2.63 เมกะวัตต์ และโครงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม) ของกลุ่มบริษัทสระบุรี ขนาด

ก าลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต์ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทีบ่ริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อย เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกภายใต้

ช่ือโครงการ “ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ซึ่งเป็นโครงการบ้านแถวในท าเลอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีท่ีผ่านมาโครงการเกิดความลา่ช้า 

จากฤดูฝนในปีที่ผ่านมายาวกว่าปกติ ผู้รับเหมาไม่สามารถด าเนินการตกแต่งภายนอกได้ และความล่าช้าจากการติดต่อหน่วยงาน

ราชการ คาดว่าบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว ภายในปี 2560 

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและให้การ

สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ร่วมมือร่วมใจก้าวผ่าน

อุปสรรคต่างๆ และทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่จะสร้างให้บริษัทเติบโตมีผลก าไรที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพและมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี เพื่อ

สร้างความส าเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป 

 

 

(พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ)์   (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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นายยุทธนา แต่ปางทอง 
อายุ 43 ปี สัญชาติไทย 

 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จัดการ 

 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557  

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการ 

                       บมจ. ซังโกะ ไดคาซต้ิง (SANKO) 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/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 อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี 

                      บจ. ดับบลิว. โซลา 

                      บจ. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ 

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2557 - 2558  : ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                    บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) 

2556 - 2557  : กรรมการตรวจสอบ 

                    บมจ. อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ (EIC) 

2537 - 2557  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

                    บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี  

 

นายศริน เรืองศร 
อายุ 36 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

London Metropolitan University, UK 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 234/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี 

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2553 - 2558  : กรรมการ 

                    บจ. ไพรม แมนชั่น 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร 

                    บจ. จินตนา อินเตอร์เทรด 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร 

                    บจ. อินเนอแวร์ เซ็นเตอร์ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

 

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล 
อายุ 62 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

รองประธานกรรมการบริษัท 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 8 กันยายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 4/2558 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2559 - ปัจจุบัน  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

                       บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2553 – 2559  : กรรมการ 

                     บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

2552 - 2553  : กรรมการผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์รายย่อย 

                    บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

 

  

 

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ 
อายุ 71 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2560 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2559 - ปัจจุบัน  : อุปนายกสมาคม (2) ฝ่ายสิทธิประโยชน์   

                       สมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2555 - 2557  : สมาชิกวุฒิสภา 

2551 - 2554  : สมาชิกวุฒิสภา 

2548 - 2549  : รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

หมายเหตุ :       อดีตรองเสนาธิการทหาร 

                    อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 



 

 

5 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

                    

นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ 
อายุ 36 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. ดับบลิว. โซลา 

                      บจ. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ 

                      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 อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2550 - 2557  : ผู้จัดการส่วนงานบริหารการลงทุน 

                    บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ (INTUCH) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

 

 

 

ดร. อริชัย รักธรรม 
อายุ 48 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Eastern Washington University, USA 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 

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

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2553 - ปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. เฟอร์รั่ม (FER) 

2550 - ปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร 

                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป 

                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

 

นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง 
อายุ 56 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 22 พฤศจิกายน 2556 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ CEBU Institute of Medicine, Philippines 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ University of San Carlos, Philippines 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2551 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักด์ิ 

                      สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2540 - 2551  : แพทย์ประจ าคลินิก 

2537 - 2538  : กรรมการ 

                    บจ. เอพีเอ็ม ทราเวิล 

2533 - 2539  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

                    บจ. ฮาร์ท ออยส์ สยามอิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

2533 - 2539  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

                    บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส์ อีควิปเม้นท์ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพสุ สุขุมวาท 
อายุ 52 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 24 กรกฎาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

2559 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ  

                       กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี 

2558 – 2559 :   ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิก 

                       สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (103) 

                       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      มูลนิธิสัมมาชีพ 

2555 – 2557 :   ที่ปรึกษา 

                      อนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการด าเนินธุรกิจ 

                      ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลองสเตย์ โฮมสเตย์ และสถานบันเทิง 

                      ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา 

2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา 

                      สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. อิงนที รีสอร์ท ปทุมธานี 

2552 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการโครงการพิเศษ 

                      หจก. ศุขเจริญกิจ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

  



 

 

7 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ 
อายุ 35 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

รองกรรมการผู้จัดการ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash 

University, Australia 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์), University of New South Wales, 

Australia 

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 234/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/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. ซ.ีอี.ไอ. (เชียงใหม)่ 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2554 - 2556  : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

                    บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ซ เซอร์วิสส์ 

2554            : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

                    บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

      

 

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ 
อายุ 51 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2553 - 2557  : ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีการเงินและภาษี 

2549 - 2553  : ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

                    บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) 

2540 - 2549  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

                    บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

     

  



 

 

8 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

               

นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ 
อายุ 37 ปี สัญชาติไทย 

ต าแหน่ง 

เลขานุการบริษัท 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก 4 กุมภาพันธ์ 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2554 - 2557  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

                    บจก. เรียล โมโตสปอร์ต 

2549 - 2553  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

                    บจก. ปณชัยกลการกรุงเทพ 

2544 - 2548  : ผู้ช่วยผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี 

                    บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

 

 



 

 

9 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งบริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได้ มีศักยภาพในการเติบโตสงู 

และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดใีนอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมี

การขยายสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัดลมติดหลอดไฟ หรือหลอดไฟ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวเริ่มเป็นท่ีนิยมในท้องตลาด

และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี 

เพื่อรองรับนโยบายการด าเนินธุรกิจหลังปรับโครงสร้างดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุน โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว ตั้งแตปี่ 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาต
เชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ า ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบริหารนิติ
บุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

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

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

 

ธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟ

ติดเพดานเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งอยู่ ณ 

ซอยศรีนครินทร์ 40 ตรงข้ามศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขยายตลาดสินค้าพัดลมผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น โมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ทั่วประเทศ และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มไลน์สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

นอกเหนือจากการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่  บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการสร้างทีมงานด้านการตลาด และด าเนินการสั่ง

สินค้ารุ่นใหม่ๆ มาจ าหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิกระบบตัวแทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบ

กิจการค้าปลีก (Modern Trade) โดยตรง เช่น ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค และไทยวัสดุ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี

หน้าเป็นต้นไป  
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก 

 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกในปีท่ีผ่านมา และได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 

(โซล่ารูฟท็อป) และส่วนต่อขยาย ก าลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.63 เมกะวัตต์ โดยด าเนินธุรกิจภายใต้บริษัทร่วมทุน ได้แก่ 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด (“บริษัทร่วม”) ก าลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัท

ย่อย”) ก าลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต์ และบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ก าลังการผลิตประมาณ 

0.60 เมกะวัตต์ และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ใหเ้ข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท สระบุรีโปรเจค 

ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม) โดยมีก าลังการผลิตทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงมุ่ง

พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ที่จะศึกษาเพื่อขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต ซึ่งผลประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกในปี

ที่ผ่านมาโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด เพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ให้แก ่บริษัท 

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

ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมลงทุน โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใต้ช่ือ 

“ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแนวโน้มการขายเป็นไปด้วยดี คาดว่ารับรู้รายได้ในปี 2560  

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ตัดสินใจน ากิจการศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มค า และศูนย์การแสดงวัฒนธรรม คุ้ม

ขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาด าเนินการเอง บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการให้เช่า ซึ่งจะ

สะท้อนผ่านตัวเลขในงบการเงินในปีหน้าเป็นต้นไป 

ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาด้วยการปรับปรุงพื้นท่ีโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ให้อยู่ในสภาพดีกว่าเดิม ซึ่งหลังจากปรับปรุงมีผู้สนใจเช่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารว่าจะมี

แผนการขายทอดตลาดออกไปในอนาคตหรือไม่  

ส่วนสินทรัพย์อาคารชุด ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายอาคารส าน้กงาน พี.เอส.ทาวเวอร์ ทั้งสองยูนิต ปัจจุบันเหลือ 

อาคารชุดพักอาศัยคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ปัจจุบันมีผู้เช่ายังไม่ถึงร้อยละ 50 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการชาย ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
2530 • บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งโดยตระกูลไต้ ซ่ึงเป็นกลุ่มทุนจากประเทศไต้หวัน เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

2536 • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2536 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2545 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ฮันเตอร์ แฟน จ ากัด ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และท าสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์
พัดลมโคมไฟติดเพดาน แต่ได้มีการยกเลิกค าสั่งซ้ือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 

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

2552 • บริษัทฯ ตัดสินใจขายบริษัทย่อยในประเทศจีนออกไป เนื่องมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก 

• บริษัทฯ ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท โรงสีธัญญะรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด (“TRC”) จ านวน 70 ล้านบาท โดย ณ 
ปัจจุบัน ยังไม่มีการจ่ายช าระเงินต้นแต่อย่างใด ซ่ึงบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนและก าลังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการทางกฎหมายกับ TRC 

• บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท แหล่งน้ าสยาม จ ากัด ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด (มหาชน) (“SWR”) 
โดยขณะน้ี บริษัทฯ มีหุ้นสามัญของ SWR จ านวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 49.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.93 ของ
ทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนท้ังจ านวนและก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการทาง
กฎหมายกับ SWR 

2553 • บริษัทฯ ขายท่ีดินและอาคารโรงงาน ณ เลขท่ี 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ให้กับ บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ ากัด 

2556 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อเข้าลงทุนซ้ือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  รวมถึง
สินทรัพย์อื่นท่ีใช้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ซ่ึงเป็นธุรกิจจ าหน่ายอาหารและการแสดง
วัฒนธรรมล้านนา 

2558 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อและตราส าคัญเป็น “บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษ
เป็น “Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พร้อมท้ังเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “ACC” 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคต          

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

• บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นของบริษัทต่างๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ดังน้ี 

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

• บริษัทฯ จัดต้ังบริษัทย่อยเพื่อด าเนินธุรกิจต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังน้ี 

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

2559 • บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัทสระบุรี จ านวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ก าลัง
การผลิต 5.50 เมกะวัตต์ ขนาดการลงทุน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จ านวนเงิน 300 ล้านบาท เป็น 375 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 300 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้มีมติ
อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 300 ล้านหน่วย ใน
อัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ  

• บริษัทได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมท้ังสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบก าหนดช าระวันท่ี 9 เมษายน 2561 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ (ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้จ านวน 1,000 ล้านบาท) 

• วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จ ากัด ผิดนัดไม่โอนท่ีดินเพื่อช าระหน้ี บริษัทฯจึง
ด าเนินการมอบหมายให้ทนายความด าเนินการบังคับโอนท่ีดินเพื่อตีทรัพย์ช าระหน้ี 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด บริษัทย่อย  ได้รับโอนท่ีดิน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทย
ลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จ ากัด เพื่อการตีทรัพย์ช าระน้ี 

2560 • มกราคม 2560 บริษัทย่อย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า เน่ืองจากบริษัท
เห็นว่าธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มค า จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพ
สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าการให้เช่า โดยบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จ ากัด จะเข้าไปด าเนินกิจการ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 
2560 เป็นต้นไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ มีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป 

ธุรกิจให้บริการศูนย์ประชุมนานาชาติ และศูนย์การแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอยีด

ดังต่อไปนี ้

บริษัทย่อย ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน 

ช าระแล้ว (บาท) 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด 

(“CEI”) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

ตั้งแต่ เมษายน 2560 (“CEI”) 

จะเข้าด าเนินธุรกิจ ศูนย์

วัฒนธรรมอาหารและการแสดง

ล้านนา (คุ้มขันโตก) 

ศูนย์ประชุมนานาชาติ (คุ้มค า) 

ด้วยตนเอง 

100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด 

(“ACCE”) 

เทรดด้ิง 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด 

(“ACCL”) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 75.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 

(“ACCG”) 

พลังงานทดแทน 100.00 10,000,000.00 3,250,000.00 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ 

จ ากัด (“BSP”) 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

51.00 49,000,000.00 49,000,000.00 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

(“105 โซล่า”) 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

51.00 อยู่ระหว่าง

การเพิ่มทุนให้ครบ 

1,000,000.00 250,000.00 

กลุ่มสระบุรีโปรแจค 

พลังงานแสงอาทิตย์บนดิน 

(Solar Farm) 

100.00  

ลงทุนทางอ้อม 

ผ่านบริษัท 

(“ACCE”) 

28,000,000.00 28,000,000.00 1. บจ. เบสท์ โซลาร์แพลนท ์

2. บจ. คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ย ี2 26,000,000.00 26,000,000.00 

3. บจ. ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2   28,000,000.00 28,000,000.00 

4. บจ. แฮปปี ้เวิลด์ เพาเวอร์ 2 26,000,000.00 26,000,000.00 

5. บจ. นิวโซลาร ์เทคนิค  28,000,000.00 28,000,000.00 

6. บจ. พี.บี.วาย. กรีนเพาเวอร ์ 28,000,000.00 28,000,000.00 

7. บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 28,000,000.00 28,000,000.00 

8. บจ. สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 28,000,000.00 28,000,000.00 

9. บจ. ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 28,000,000.00 28,000,000.00 

10. บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 28,000,000.00 28,000,000.00 

บริษัทร่วม ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน 

ช าระแล้ว (บาท) 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด

(“W.SOLAR”) 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

49.00 80,000,000.00 80,000,000.00 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดภายใต้ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ และด าเนินการในลักษณะบริษัทจ ากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 45 ล้านบาท พร้อมท้ัง

ด าเนินการสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2530 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระทั่งในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 375 ล้านบาท 

ช าระแล้ว 300 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พร้อมกับได้น าหุ้น

สามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในอดีตบริษัทฯ เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนัได้น าเข้าช้ินส่วน

พัดลมเพื่อประกอบและจ าหน่ายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทฯ เน้นความสวยงาม สามารถใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่งท่ี

พักอาศัย โรงแรมที่พัก ตลอดจนอาคารส านักงาน เป็นต้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพัดลมติดเพดาน 

บริษัทฯ จากที่เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้น าเข้าช้ินส่วนพัดลมจากต่างประเทศ
เพื่อมาประกอบและจ าหน่ายในประเทศ โดยบริษัทฯ จัดจ าหน่ายพัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight และ 
Compass East ซึ่งเป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไปมานานกว่า 10 ปี และได้เพิ่มเครื่องหมายการค้าใหม่ในนาม “Air-le-
gance” เพื่อจับกลุ่มลูกค้าตลาดบนที่มีก าลังซื้อสูง บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “Lumos” เป็นผลิตที่มีความสวยงาม ประหยัดไฟฟ้า ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2. ธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, ห้องพักอาศัย อาคารคันทรี่คอม
เพล็กซ์ บางนา จ านวน 19 ห้อง และสถานประกอบการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุ้มขันโตก และศูนย์
ประชุมนานาชาติ คุ้มค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      

สถานที่ ที่อยู่ ผู้ให้เช่า ค่าเช่า 

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

เนื้อท่ี 23 ไร่ 1 งาน 55.60 ตรว. 

291 หมู่ 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

บริษัทฯ เดือนละ 100 - 110 

บาท ต่อ ตรม. 

ห้องพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 

จ านวน 19 ห้อง ขนาด 38.44-163.76 ตรม. 

225 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ 

ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 

บริษัทฯ เดือนละ ประมาณ 

6,000 บาท ต่อห้อง 

ศูนย์วัฒนธรรมและการแสดง (คุ้มขันโตก) 

เนื้อท่ี 8 ไร่ 2 งาน 58 ตรว. 

139 โครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์ค 

ถ.สายเชียงใหม่-ล าปาง ต.หนองป่าครั่ง 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

บจก. ซี.อี.ไอ.

(เชียงใหม่)  

เดือนละ 2.50 ล้านบาท 

ปรับค่าเช่าเป็น 2.60 

ล้านบาท ตั้งแต่เดือน

เมษายน 2559 
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2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ด าเนินการผ่าน บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในช่ือ โครงการทาวน์ไลน์ เป็นโครงการ

ทาวน์โฮมบนท่ีดินขนาด 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 32 ห้อง ขนาดโครงการ

ประมาณ 200 ล้านบาท ราคาขายอยู่ระหว่าง 5.20-6.70 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560 และส าหรับ

โครงการในอนาคตคาดว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่ดิน ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินไม่เกิน 11 ไร่ 

(4,400 ตารางวา) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ  

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด าเนินการผ่านบริษัทร่วมคือ  บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด
(“W.SOLAR”)  และบริษัทย่อยคือ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“BSP”) และ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ 
จ ากัด (“105 โซล่า”) สถานท่ีตั้งโครงการอยู่บนหลังคาของโรงงานให้เช่าของ WIN ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 105 หมู่ 3 ถนน บางนา-
ตราด ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทร่วม (“W.SOLAR”) รับรู้รายได้ตั้งแต่ มิถุนายน ปี 
2558 ที่ผ่านมา ส่วนบริษัทย่อย (“BSP”) และ (“105 โซล่า”) คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน (Solar Farm) ของกลุ่มสระบุรีโปรเจค จ านวน 10 บริษัท ร้อย
ละ 100.00 โดยมีสถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้วในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้
ช าระเงินลงทุนครบถ้วนและถือหุ้นโครงการดงักล่าวครบทั้งจ านวนแล้ว บริษัทฯ สามารถรับรู้รายไดต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 

ก าลังการผลิต 

(MW) 

อัตราค่าไฟฟ้า

(บาทต่อหน่วย) หมายเหต ุ

W.Solar ร้อยละ 49 1.28 6.16 ก าลังการผลิต รวมสว่นต่อขยาย 0.29 MW 

กลุ่มบริษัทสระบุร ี ร้อยละ 100 5.50 8 (Adder)  

BSP ร้อยละ 51 0.75 6.50  

105 โซลาร ์ ร้อยละ 51 0.60 6.50  
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โครงสร้างรายได้ 

 รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพัดลมติดเพดาน ส่วนประกอบพัดลม รายได้จากค่าเช่า 
ส่วนบริษัทย่อย มีรายได้ค่าเช่า และรายได้จากการจ าหน่ายพลังงานทดแทน    

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : พันบาท 

 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559 ( 5 เดือน) 31 ก.ค. 2558 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย 15.80 9.72 4.17 13.79 7.66 18.11 

2. รายได้จากการให้บริการ - - - - 50.43 49.96 

3. รายได้ค่าเช่า 55.52 34.19 26.06 86.21 49.30 45.91 

4. รายได้ขายพลังงานทดแทน 91.10 56.09 - - - - 

รวม 162.41 100.00 30.23 100.00 107.39 100.00 

ฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นป ี
งบการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2559 

งบการเงินรวม 
31 ธ.ค. 2558 

งบการเงินรวม 
31 ก.ค. 2558 

สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวียน 444,153 251,833 229,304 

สินทรัพย์รวม 1,789,645 1,066,72 828,850 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 802,695 811,985 807,609 

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.25 0.25 0..25 

มูลค่าหุ้นตามบัญช ี(บาท) 0.67 0.76 1.51 

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

ความสามารถในการท าก าไร    

รายได้จากการขาย 162,412 30,228 107,388 

รายได้อื่น  32,549 2,634 6,046 

รายได้รวม 194,961 32,862 113,434 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (25,500) (15,283) (137,851) 

เงินสดปันผล - - - 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.0188) (0.0118) (0.1559) 

อัตราส่วนทางการเงิน    

สินทรัพย์หมุนเวียนตอ่หนี้สินหมุนเวยีน (เท่า) 4.04 1.17 21.91 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 0.31 0.026 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (2.79) (1.75) (18.16) 

ผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ) (15.70) (50.56) (128.37) 

ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (13.08) (46.51) (121.52) 

ผลตอบแทนต่อยอดสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (1.79) (1.61) (17.50) 

หมายเหตุ : ค านวณจากงบการเงินของบริษัท 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• การผลิต 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเป็นการน าเข้าช้ินส่วนมาประกอบในประเทศ 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบและคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและต่างประเทศ มีกระบวนการ

ตรวจสอบและก าหนดคุณสมบัติของสินค้า ให้ตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของตราสินค้า 

• ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟติดเพดานที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเป็นสินค้าแบบกึ่งส าเร็จรูป โดยบรรจุช้ินส่วนต่างๆ ลงกล่อง 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปประกอบและติดตั้งเองได้ โดยสินค้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ ท าการขายตรงไปยังตัวแทนจ าหน่าย โดยใช้

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

ในส่วนสินค้าและบริการของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” จังหวัด

เชียงใหม่นั้น ประกอบด้วย 

• การแสดงวัฒนธรรมแบบล้านนาและบริการอาหารขันโตกบุฟเฟ่ต์ 
• ร้านอาหารไทยพลับพลา ซึ่งเปิดบริการร้านอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์ในช่วงเวลากลางวัน และเปิดบริการร้านอาหารไทย

ในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน 
• ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

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

• กลยุทธ์ทางการตลาด 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

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

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเพิ่มการบริการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง เช่น การ
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านศูนย์ประชุมนานาชาติ นอกจากน้ียังมีการพัฒนารสชาติอาหารที่ให้บริการ ให้มีความอร่อย
ถูกปากลูกค้า โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ทุกวัน ส่วนในด้านการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของ
นักแสดง โดยเน้นคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาด้านการแสดงนาฏศิลป์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น และเข้าสู่การบริการระดับสากลมากขึ้นด้วย ในส่วนของศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มค า บริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นศูนย์การประชุมที่มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ มีความโดนเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม มีความเป็นไปได้สูงที่
จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การประชุมในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบ้านจัดสรร โครงการแรกเป็นทาวน์โฮม รูปแบบ 
Modern Classic Style อยู่สบายประหยัดพลังงาน และเน้นประโยขน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโครงการ
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บ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านที่ก าลังก่อสร้าง
ใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านในระหว่างสร้างและมีความมั่นใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามก าหนด โครงการแรกของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการต่อๆ ไป บริษัทฯ จะหาท าเลบริเวณถนนรอบนอกของ
กรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นท าเลที่มีศักภาพและมีความ
ต้องการบ้านพักอาศัย   

2) กลยุทธ์ด้านราคา 
ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทฯ มีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑ์พัดลมโคมไฟท่ีสามารถแข่งขันได้ ทั้ง

ในด้านราคาและรูปแบบ เพื่อสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระดับตลาดต่างๆ อันจะน ามาซึ่งผลก าไรที่มาก
ขึ้นตามยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
บริหารของบริษัทฯ    

ธุรกิจคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ผู้อื่นเช่าประกอบกิจการ ตั้งแต่ 1 
เมษายน 2560 บริษัทฯจะเข้าไปด าเนินธุรกิจเอง บริษัทฯจึงวางแผนก าหนดราคาในแต่ละส่วนคือ ธุรกิจคุ้มขันโตก การ
ก าหนดราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งเนื่องจากชุดการแสดงแต่ละชุดมีความเป็นอักลักษณ์ โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ส่วน
บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ในส่วนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า ราคาที่
บริษัทฯ ก าหนดเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดราคาบริษัทฯก าหนดราคาสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วัสดุอุปกรณ์
คุณภาพสูง การออกแบบโปร่ง อยู่สบาย ราคาที่บริษัทฯ ก าหนดจึงเป็นราคาทีส่ามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

3) กลยุทธ์การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท 
บริษัทฯ ท าการจ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดยลูกค้าเหล่านี้จะเป็น

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

ในส่วนของธุรกิจศูนย์วัฒนธรรม ลานการแสดงคุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า บริษัทฯ ใช้ช่องทาง
การจ าหน่ายผ่านบริษัททัวร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงให้ฝ่ายการตลาดเข้าติดต่อแนะน ากับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย 

• กลยุทธ์การจัดส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ ก าหนดแผนการตลาดเริ่มด้วยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือตกแต่งบ้าน นิตยสาร 

Decoration Guide หนังสือก่อสร้างและวัสดุ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน และร่วมกับห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยตรง 

ในส่วนของบริษัทย่อย ในเดือนเมษายน 2560 นี้บริษัทฯ จะเข้าด าเนินธุรกิจเองทั้งหมด บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
แผนการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติ คุ้มค า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพ โดยจะเนน้
การออกบูธ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งศูนย์การประชุมนานาชาติ คุ้มค า ได้รับรางวัลจากการประกวดห้อง
จัดประชุมสัมมนา จากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB ส่วนศูนย์วัฒนธรรมอาหาร
และการแสดง คุ้มขันโตก บริษัทฯ จะเน้นท าการส่งเสริมการขายไปยังบริษัททัวร์ ให้บรรจุโปรแกรมคุ้มขันโตกไว้ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยว   
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• ลักษณะลูกค้า 
ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ค้าเทรดดิ้ง ท าการค้าขายสินค้าพัดลมโคมไฟมามากกว่า 10 ปี มีความเช่ียวชาญรอบรู้ในตัวสินค้า

เป็นอย่างดี ซึ่งฐานลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมาก และเป็น
ลูกค้าท่ีเคยสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ มาก่อน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

ส าหรับบริษัทย่อย กว่าร้อยละ 70 จะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมากับบริษัททัวร์ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วน
ที่เหลือเป็นลูกค้าประเภท Walk in ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นกัน ในส่วนของศูนย์ประชุมสัมมนา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา  ซึ่งบริษัทฯมีห้องหลายขนาด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

 
• สภาวะการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าประเภทห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้น าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์วางสินค้า
ติดกันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งบางครั้งลูกค้าซื้อไปโดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา  

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

ส าหรับบริษัทย่อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นชาวต่างชาติ  ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจาก
คุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันท าให้ผู้ที่มาสัมผัสสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นจุดแข็ง
ของสินค้าและบริการของศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท 

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มสั่งสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาจ าหน่าย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศไต้หวันหรือจีน บริษัทฯ อาศัยการ

สั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อมิให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาตลาดและราคาจากการเจรจา

ต่อรองซึ่งสมเหตุสมผล 

ส าหรับบริษัทย่อย มีความสามารถในการให้บริการดังนี ้ 

• คุ้มขันโตก ให้บริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมทั้งด้านการ
แต่งกาย ภาษา การรับประทานอาหาร และการแสดง ภายใต้
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ สามารถเปิดให้บริการได้วันละ 2 
รอบ โดยแต่ละรอบสามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 800 คน
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• ร้านอาหารไทยพลับพลา เป็นห้องปรับอากาศภายในตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมไทยภาคกลางประยุกต์ วัสดุตกแต่งด้วยไม้สัก 
ประดับลวดลายสีทองอย่างงดงาม สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 
300 คน 
 
 
 

• ศูนย์ประชุมนานาชาติ  คุ้มค า  เป็นอาคาร 3 ช้ัน ที่ แสดงถึง
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ละห้องมีการตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง ด้วยไม้สักแกะสลัก ลงรักปิดทอง โดยสล่าฝีมือช้ันครู ผนัง
กรุด้วยผ้าพิมพ์ลายไทยโบราณ ประดับประดาด้วยโคมระย้า อัน
งดงาม พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการประชุมครบครัน สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 
2,000 คน 

 
 
 

• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท 

บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าช้ินส่วนต่างๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากต่างประเทศ น ามาประกอบเป็นรุ่นพัดลมต่างๆ โดยมีฝ่าย

วิจัยและพัฒนาและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ตรวจสอบและประกอบพัดลมเพื่อทดสอบคุณภาพ พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดและ

ส่วนประกอบ (specification) ของพัดลมแต่ละรุ่นให้กับพนักงานประกอบทราบ รวมทั้งจัดท าคู่มือการประกอบเพิ่มเติมส าหรับพัด

ลมรุ่นใหม่ที่บริษัทฯ น าเข้ามาจ าหน่าย ท าให้ผู้ซื้อสามารถน าไปประกอบและติดตั้งได้เองตามคู่มือการประกอบ    

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 

เมื่อมีการสั่งซื้อช้ินส่วนประกอบพัดลม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพช้ินส่วนที่

ประกอบเป็นพัดลมรุ่นต่างๆ ที่สั่งซื้อเข้ามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ฝ่ายจัดซื้อว่าคุณภาพสินค้าเป็นอย่างไร พร้อมทั้ง

แจ้งให้แผนกประกอบทราบว่าวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร เพื่อจัดท าคู่มือการประกอบพัดลม พร้อม

ใหแ้ผนกจัดซื้อสามารถสั่งพิมพ์ได้ในภายหลัง 

ช้ินส่วนต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกส่งเข้าแผนกประกอบ เพื่อน ามอเตอร์ ก้านใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคม

แก้ว ท่อแขวน ฯลฯ และคู่มือการประกอบ มาบรรจุลงกล่องโฟม แล้วจึงบรรจุลงกล่องกระดาษที่มีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตาม

แบบท่ีลูกค้าต้องการ 

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อก าหนดซึ่งอยู่ภายใต้

การควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ 

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

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

ความเสี่ยงทางการเงิน : 

  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินด้วยเหตุ
ที่สินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขยายการลงทุนในกิจการต่างๆ โดยใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้น ประกอบกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ ยังไม่ดีท าให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราปกติ โดยไม่ได้รับสว่นลดพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความพยายามทีจ่ะ
ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับโครงการการลงทุนของบริษัท โดยการหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อมาทดแทนแหล่ง
เงินทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีรายการเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า ต้นทุนดอกเบี้ยที่บริษัทแม่จัดหา ณ วันที 31 

ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้กับบริษัทย่อย รวม 929.88 ล้านบาท ซึ่ง ACC  จึงมีความเสี่ยงหากถูกกรมสรรพากรประเมิน

ภาษี แนวทางแก้ไขในระยะสั้น ACC ได้น าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม กับอัตราดอกเบี้ยที่จัดหา น าไปค านวณภาษีนิติ

บุคคลประจ าปี ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นบริษัทในเครือตามประมวลรัษฎากร วิธีนี้อาจสามารถบรรเทา

ผลกระทบในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะบียนในบริษัทย่อยเพื่อน ามาช าระเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการ

ทันทีหากมีความพร้อม  

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งมิได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558  สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่มีการท า
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญในงบการเงิน สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

          อย่างไรก็ตามบริษัทฯเหน็ว่าบริษัทฯมสีินทรัพย์ และหนี้สนิ ที่เป็นสกุลเงินตา่งประเทศน้อย จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท า

สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

1. ดอลล่าร์สหรัฐ 
2. หยวนจีน 

0.02 

- 

0.10 

- 

2.53 

0.01 

- 

- 
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ความเสี่ยงในการด าเนินงาน : 

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือทางการค้ากับลูกค้าเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มจ าหน่ายสินค้าโดยตรง อาจยังไม่ทราบ

ข้อมูลฐานะการเงินหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลูกค้าเก่าเป็นระยะเวลา 

30-60 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้ในเบื้องต้น เพื่อประกอบการ

พิจารณาให้สินเช่ือทางการค้ากับลูกค้า อาทิเช่น เครดิตบูโร และซัพพลายเออร์ที่เคยขายสินค้าให้กับลูกค้ารายดังกล่าว เป็นต้น  

นอกจากน้ี หากเป็นลูกค้าท่ีสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ เป็นครั้งแรก บริษัทฯ จะไม่ให้สินเช่ือทางการค้าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และ

มีการควบคุมวงเงินท่ีจะให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยนับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มมีการจ าหน่ายสินค้าเองโดยตรง บริษัทฯ 

ยังไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า 

   ความเสี่ยงจากการฝากขายสนิค้า 

บริษัทฯ เริ่มด าเนินธุรกิจฝากขายมากขึ้น จึงมีโอกาสที่สินค้าจะช ารุดเสียหาย หรือสูญหายได้ และมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการ

จัดหาพนักงานขายสินค้าเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูแลสินค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนการขาย โดยบริษัทฯ จะ

เลือกสินค้ารุ่นที่สามารถขายได้รวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว  

   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

บริษัทฯ ได้น าเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ หลายโครงการ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีรายได้

สม่ าเสมอแน่นอน แต่ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนเกินกว่า 3 ปี แต่เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ

ไม่มีวงเงินเสินเชื่อระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้น) 

เพื่อน าไปลงทุนในโครงการต่างๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการหา

แหล่งเงินทุนท่ีมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการที่ลงทุน หรือบริษัทฯ อาจจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ให้เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยบริษัทฯ จะด าเนินการทันทีเมื่อเห็นว่ามีความพร้อม 

   ความเสี่ยงจากการไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนา และจัดสรรที่ดิน 

        จากรายงานผู้สอบบัญชี บริษัทย่อย - บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด ในปี 2559 ได้รับโอนท่ีดินเปล่าในจังหวัด

ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีดินจัดสรรและจ าหน่าย และโดยข้อเท็จจริง กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนา

และจัดสรรที่ดินในลักษณะและท าเลดังกล่าวเพื่อจ าหน่าย ท าให้เกิดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจจะจ าหน่ายที่ดินจัดสรรได้ในราคาที่

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมทั้งอาจไม่สามารถจ าหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการจ าหน่าย

ที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย (“มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ”) ต่ ากว่าราคาทุนของที่ดินจัดสรรหรือจ าหน่ายที่ดิน

จัดสรรล่าช้ากว่าท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ 

ข้อมูลของบริษัท 

 

  

ชื่อบริษัท บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Advanced Connection Corporation Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ACC” 

เลขทะเบียนบริษัท        0107537001919 (เดิมเลขท่ี บมจ. 438) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่     เลขท่ี 32  ถนนศรีนครินทร์ (ปากซอยศรีนครินทร์ 40) 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ :    0 2748 2400 

โทรสาร  :    0 2748 2402 

ที่ตั้งสาขา 001 เลขท่ี 291 หมู่ท่ี 4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 5 บี  ถนนสุขุมวิท 

ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280   

โทรศัพท์ :    0 2324 0524, 0 2324 0526-7 

โทรสาร  :    0 2324 0587 

เว็บไซต์ www.acc-plc.com 

ทุนจดทะเบียน           375,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 1,200,000,000 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 0.25 บาท 

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค 

หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 
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ข้อมูลอ้างอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท ์ :   0 2009 9000 

 โทรสาร   :   0 2009 9991 

 
ผู้สอบบัญช ี :    บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจ ากัด 

 เลขท่ี 100/71 ช้ัน 22 100/2 อาคารว่องวานิช บ ีถนนพระราม 9 

  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์ :   0 2645 0065 

  

ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย :    บริษัท สอบบัญชีไทย จ ากัด 

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

โทรศัพท ์ :   0 2920 1920-1, 0 2920 1821 

 โทรสาร   :   0 2920 3572 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย :    บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธรีคุปต์ จ ากัด 

 เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร ์ช้ัน 12 ถนนเพลินจิต 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ :   0 2252 1588 

 โทรสาร   :   0 2257 0440 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :    บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จ ากัด 

 เลขท่ี 121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ช้ัน 28 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ :   0 2641 2045 

 โทรสาร   :   0 2642 2919 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน :    บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี ่จ ากัด 

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

  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์ :   0 2108 1233 

 โทรสาร   :   0 2108 1255 
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สถาบันการเงินที่ติดต่อ :    ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  สาขา บางกะป ิ

 ธนาคาร กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน)  สาขา บางนา 

 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขา ถนนสรรพาวุธ 

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

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน จ านวน      375,000,000   บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น              1,200,000,000   หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ                                    0.25   บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุ้นสามญั                           1,200,000,000   หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ           -     หุ้น  

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

 

โครงสร้างการถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดท าโดย บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นดังนี ้

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

 

 
 

ผู้ถือหุ้นตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้นสามัญ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,669 1,097,197,055 91.43 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว     22   102,802,945   8.57 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นาย เปีย่มศักดิ์ ลิมปตักมงคล 168,625,473 14.05 

2. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร 103,196,693  8.60 

3. นาย อนุโรจน์ เสนียป์ระกรณ์ไกร  51,000,000  4.25 

4. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ  50,429,600  4.20 

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

6. นาย ปกรณ์ ธีรธ ารง  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 
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การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ต๋ัวแลกเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินคงค้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เลขที่ ประเภท วันที่กู้ วันครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน (บาท) 

ACC 070716-01 B/E 07/07/2559 07/04/2560 6.10% 10,000,000 

      

รวมตั๋วแลกเงินคงค้างทั้งสิ้น 10,000,000 

 

หุ้นกู้ระยะยาว 

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวนเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบก าหนดช าระ
วันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อจ าหน่ายแก่นักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกู้ดังกลา่วไปใช้ช าระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทาง
การเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และก าหนดช าระคืนเงินต้นครั้งเดียว
ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

 
หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrant) 

ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จ านวน
ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วันท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน เมื่อวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม 2559  
(เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559) 

ประเภทหลักทรัพยจ์ดทะเบียน ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญับริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 299,999,650 หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 299,999,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) 

สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท (เว้นแต่จะมีการ
ปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลีย่นมือได ้
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อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ (ตั้งแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2559 จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ   

ราคาใบส าคญัแสดงสิทธ ิ -0- บาท (ศูนย์บาท) 

การกระจายการถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2559 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

 

ผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร  คณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผู้จัดการ 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 

ธุรกิจเทรดด้ิง  
รองกรรมการผู้จัดการ 

ธุรกิจพลังงาน  
รองกรรมการผู้จัดการ 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บัญชีและการเงิน 
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แผนภาพข้างต้นแสดงถึงโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดหน้าที่และความ

รับผิดชอบส าคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยในส่วนของรายงานการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

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

 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซื่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ด าเนินการและผลการด าเนินงาน 
4) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การตกลงเข้าท ารายการที่

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

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

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล 

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

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจ าปีและครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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15) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน 
16) เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

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

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

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

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

บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ตลอดจนการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ  

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

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

12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

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

รายนามคณะกรรมการบริษัท การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

*ลาออกเมือ่วนัที่ 8 กนัยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตั้ง นางสาวสุดธดิา จิระพัฒน์สกุล ด ารงต าแหน่งแทน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ  

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

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 

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

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2559 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2559 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

1. พลเอก เกษมศกัดิ์ ปลูกสวัสดิ ์ ไทย 
ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ 
เข้าประชมุ เข้าประชมุ 13/15 

2. ดร.สุวทิย์ ธนียวนั*  ไทย รองประธานกรรมการบริษัท เข้าประชมุ เข้าประชมุ 10/10 

นางสาวสุดธดิา จริะพัฒน์สกลุ*  ไทย รองประธานกรรมการบริษัท - - 2/4 

3. นายยุทธนา  แต่ปางทอง ไทย กรรมการ เข้าประชมุ เข้าประชมุ 15/15 

4. นายศริน  เรอืงศร ไทย กรรมการ เข้าประชมุ เข้าประชมุ 13/15 

5. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ ์ ไทย กรรมการ เข้าประชมุ เข้าประชมุ 14/15 

6. ดร.อริชัย รกัธรรม ไทย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
เข้าประชมุ เข้าประชมุ 15/15 

7. นายแพทย์ชาญศริิ  ซือ่ตรง ไทย 
กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
เข้าประชมุ เข้าประชมุ 14/15 

8. นายพสุ  สุขุมวาท ไทย 
กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
เข้าประชมุ เข้าประชมุ 14/15 
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7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูท้ี่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอ านาจ
และหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรอืน าเอาผู้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและ
สอบสวนได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

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

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

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

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 มีดังนี ้

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้ง

แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด

ย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2. นายแพทย์ชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ 4/5 
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กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นแล้วแต่กรณี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3) นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

• ลาออก 
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

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

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

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
5) จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
6) ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าช้ีแจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้  ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า 

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

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

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

6) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ 
ให้แก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบได้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ

ผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้

       *ลาออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ด ารงต าแหน่งแทน   

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร.สุวิทย์ ธนยี์วัน* ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

2. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

3. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC) 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยได้มีการทบทวนองค์คณะ รวมทั้งขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล  (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

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

ว่าเหมาะสม 
3) นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

• ลาออก 
• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

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

เพื่อรับทราบ 
3) ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง                        
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมี

การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร 

6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
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7) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอ านาจใน

การเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้  ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า 

3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหก้รรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสีย่งคนหนึง่
เป็นประธานท่ีประชุม 

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

5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี ้กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีสว่นได้
เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 

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

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่าง

น้อย 3 คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2559 มีดังนี ้
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้ค าเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ แนวทางก าหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์การประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ 

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

และบริษัทย่อย ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม ่
5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษทัฯ 

โดยรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
6) ก าหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ก ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งวาง

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

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

สามารถกระท าได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี ้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 
10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระท าได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท 
11) การบริจาคเพื่อการกุศล สามารถกระท าได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 
12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัทฯ 
13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

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

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

15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจ มอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้  ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. ดร. อริชัย รักธรรม       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 1/1 

2. นายแพทย์ชาญศิริ ซ่ือตรง    กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 1/1 

3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 1/1 
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และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก ากับดูแล  

16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่
คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นั้นๆ ด้วย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

รายนามคณะกรรมการบริหาร และจ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
มีดังนี้ 

 

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

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

ประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชมุ 

1. นายยุทธนา  แต่ปางทอง กรรมการผู้จัดการ 

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ 

12/12 

2. นายศริน  เรืองศร รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

12/12 

3. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจพลังงาน 

12/12 

4. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลธุรกิจเทรดด้ิง 

12/12 

5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน 

12/12 

6. นางสาวณัฐกาญจน ์สันตยานนท ์ เลขานุการบริษัท 12/12 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาด ตลอดจนสอดคล้องกับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี โดยกรรมการผู้ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มเติมใน

ฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่ 

ในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนรวม

ทั้งสิ้น 2,746,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยบ าเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

5,000 

3,000 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1. พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวัสดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท 810,000 

2. ดร.สุวิทย์ ธนยีวัน* กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
295,000 

      นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล* กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
20,000 

3. นายยุทธนา  แต่ปางทอง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
150,000 

4. นายศริน  เรืองศร กรรมการบริษัท 130,000 

5. นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ กรรมการบริษัท 140,000 

6. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

605,000 

7. นายแพทย์ชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

293,000 

8. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

303,000 

9. นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3,000 

* ลาออกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ัง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ด ารงต าแหน่งแทน   
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ทบทวนและอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยให้อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้เพื่อจูงใจและรกัษาผู้บริหารที่ส าคัญ และสอดคล้อง
กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

โดยในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ตามนิยามของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมจ านวน 5 รายเป็นเงินท้ังสิ้น 8,824,990 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ   

  

 รูปแบบ วัตถุประสงค ์

ค่าตอบแทนแบบคงที ่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น 

เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น เงินโบนัสประจ าป ี เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ได้ก าหนด

เป้าหมายไว้ในแต่ละปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

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

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ

และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า
ของตนเอง 

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

 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยจัดการประชุม ณ 
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยจัดการ
ประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และ 7 วันท าการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

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

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่
มาร่วมประชุมและมิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ 

 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามท าหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง
โดยให้ความส าคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
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ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

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

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

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

2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
• ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

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

ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีงบการเงินจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

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

 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจ จ านวน 8 ท่าน ได้แก่ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน (คิด
เป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสทิธิภาพ โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
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ผูกพันดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน โดยกรรมการดังต่อไปนี้ นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นายศริน เรืองศร หรือ 
นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์ ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

 

คณะอนุกรรมการ 

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

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อก าหนด

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
• ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย พร้อมท้ังระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อก าหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก ากับดูแลและจัดการให้รายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ท่ีจัดท าขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานท่ีครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

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

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่
มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไชต์ : www.acc-plc.com 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคม
และชุมชน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้วยเช่ือว่าองค์กรที่ดี
จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

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

 

การด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการที่บริษัทฯ ยึดมั่น พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่อง
ด้วย บริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน  บริษัทฯ จึงให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนช้ันศักดินา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่น าความแตกต่าง ด้านเช้ือชาติ 
สัญชาติ ภูมิล าเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาช้ีวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มี
ศักยภาพสามารถท างานได้ โดยในโอกาสต่อๆ ไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าท างาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรบัผิดชอบในขอบเขตที่สามารถท าได ้และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคคล
เหล่านี้ต่อไปในอนาคต 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน 
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน

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

และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัด
กิจกรรม 5ส เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการท างานถูกสุขลักษณะอนามัย 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

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

 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและด ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น 

 



 

 

47 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

1) การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

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

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

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

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

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

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุก
หน่วยงานในบริษัทฯ ว่ามีจุดใดบ้างท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาข้อสรุป และท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ าปี 2559 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
• การก ากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความ

เหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน 
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• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยให้ข้อเสนอแนะ ช่ือผู้สอบบัญชีรวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

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

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มูลค่ารายการ 
ค าอธิบาย 

รายการระหว่างกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ความจ าเป็น  
และความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ส าหรับปีสิ้นสุด
31/12/2559 

ส าหรับงวด 5 
เดือนสิ้นสุด

31/12/2558 

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

 (CEI CM) 

             3,746             1,571 ดอกเบี้ยรับ 

 ACC ถือหุ้น 
100%  

ให้บริษัทย่อยกู้เงิน
เพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง และ
กิจการของศูนย์
วัฒนธรรมและการ
แสดงคุ้มขันโตก เพื่อ
ประกอบธุรกิจ 

3,840 1,240 หนี้สงสัยจะสูญ (ดอกเบี้ยรับ) 

           23,913           25,175  

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับยืมระหว่าง
กัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 
ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค 2558 ลด
ดอกเบี้ยเหลือ ร้อยละ 0.75 ต่อ
ปี 

          41,340            37,500  
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (บริษัท
ย่อยขาดทุนเกินทุน)  

          493,179           501,279  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

             1,000              1,000  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

                999                 999  
ด้อยค่าเงินลงทุน (บริษัทย่อย
ขาดทุนเกินทุน 

บริษัท เอซีซี กรีน  
เอนเนอร์จี จ ากัด 

 (ACCG) 

                
3,250  

               
3,250  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 
100%  

ยังไม่ได้ประกอบ
กิจการ 

146,700 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
ACC ให้กู้เงินเพื่อซ้ือ
ที่ดิน เกาะสิเหร่ จ.
ภูเก็ต ไม่คิดดอกเบี้ย   

บริษัท บางปะกงโซล่า 
เพาเวอร์ จ ากัด 

 (BPS) 
           24,990           24,990  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ACC ถือหุ้น 51%  

เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 
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รายการระหว่างกัน (ต่อ)     
                                       หน่วย: พันบาท 

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มูลค่ารายการ 

ค าอธิบายรายการระหว่างกัน 
ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ความจ าเป็น และ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ส าหรับปีสิ้นสุด
31/12/2559 

ส าหรับงวด 5 
เดือนสิ้นสุด

31/12/2558 

บริษัท เอซีซี 
 แลนด์มาร์ค จ ากัด 

 (ACCL) 

           37,500              37,500  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 
75.00%  

ประกอบกิจการ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์

2,000 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ACC ให้กู้เพื่อใช้
หมุนเวียนระยะสั้น 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
7.50 

3 - ดอกเบี้ยค้างรับ 

54 - ดอกเบี้ยรับ 

บริษัท เอซีซี 
 อิเลคทริค จ ากัด 

(ACCE) 

                999                 999  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ACC ถือหุ้น 
100%  

ยังไม่ได้ประกอบ
กิจการ 

290,000 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจอื่น ลา่สุด 13 
มิ.ย. 2559 ได้เข้าซ้ือ
หุ้น 100% ในกลุ่ม
สระบุรีโปรเจค อัตรา
ดอกเบี้ย 0.75 % 

1,204 - ดอกเบี้ยค้างรับ 

1,204 - ดอกเบี้ยรับ 

กลุ่มโรงไฟฟ้าสระบุร ี
          290,000                    -  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(ทางอ้อม) ลงทุนผ่าน ACCE  ACCE  ถือหุ้น 

100%  

เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลัง
แสงอาทิตย์บนพี้นด้น 
(Solar Farm) 

900 - ค่าบริการจัดการ 
ACC เรียกเก็บ
ค่าบริการจัดการ 

บจ. ไพรม แมนชั่น 

           12,500            12,500  
ถือหุ้นใน บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค 
จ านวน 25,000 หุ้น ร้อยละ 25
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ผู้ถือหุ้นใน ACCL 

เป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์

1,000 - 
ให้ ACCL กู้ยืมระยะสั้น ตาม
สัดส่วน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
7.50 

 250 จ าหน่ายเงินลงทุนใน ACCL  
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การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

ปี 2559 

2558  

(ส.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

2558 

 (ส.ค. 57 – ก.ค. 58) 

รายได้รวม 194,960,598 32,861,599 107,388,152 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (25,499,534) (15,282,667) (137,850,947) 

 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                             

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 2559 
31 ธ.ค. 2559 

2559  
(ส.ค. 58 – ก.ค. 59) 

2558 
31 ก.ค. 2558 

 บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากการขาย 15.80 9.73 4.17 13.79 7.66 7.13 

รายได้จากการให้บริการ (บริษัทยอ่ย) - - - - 50.43 46.96 

รายได้ค่าเช่า 55.52 34.18 26.06 86.21 49.30 45.91 

รายได้จากการจ าหน่ายพลังงานทดแทน 91.10 56.09 - - - - 

         รวม 162.42 100.00 30.23 100.00 107.39 100.00 

 

-200,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

59/16 58/15 58/15

บาท ผลประกอบการ

รายได้รวม ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม เป็น 1 มกราคม  ถึง 31 

ธันวาคม งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีจึงแสดงในช่วงเวลาวันที่ 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 ซี่งบริษัทไม่สามารถน าผลการด าเนินงานระยะเวลางวดเดียวกันของปีก่อนมาเปรียบเทียบได้ 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอน าข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 ซื่งข้อมูลปีก่อนเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญช ีมาอธิบายผลประกอบการของบริษัทและรวมบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ช้ีแจงดังต่อไปนี้  

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏ
ว่ามีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 25.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขาดทุน 
179.63 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 154.13 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 85.80 นั้น บริษัทขอ
ช้ีแจงสาเหตุ มีดังนี้ต่อไปนี้ 

1.  รายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 103.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.03 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน   
เนื่องจาก  

1.1)  รายได้จากกจากจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 91.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายได้
จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จังหวัดสระบุรี 

1.2)  รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 12.35 ล้านบาท เนื่องจากการท าการตลาดของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง 
1.3)  รายได้อื่นเพิ่มขึ้น เกิดจากก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จ านวน 20.27 ล้านบาท จากการจ าหน่าย

อาคารส านักงาน 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 ขยายธุรกิจโดยใช้สินเช่ือ 

และงินกู้เพ่ิมขึ้น 

 

 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน  
         

กระแสเงินสด       
 ในปี ณ 31 ธ.ค 2559   บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง 262.35 ล้านบาท เงินสดได้มา
จากกิจกรรมการลงทุนลดลง 139.56 ล้านบาท และไม่มีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 383.61 ล้านบาท ส่งผลให้
รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 18.31 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทจัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจ านวน 587.78 
ล้านบาท (มูลค่าหุ้นกู้ 600 ล้านบาท) เพื่อใช้ประกอบกิจการ และลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน และกิจการอื่นท่ีให้ผลตอบแทน
ที่ดี มีความมั่งคง  
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 บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากการจัดหาด้วยการกู้ระยะสั้น แต่การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในระยะยาว 
ซึ่งไม่เหมาะสม สาเหตุที่บริษัทฯ ต้องใช้วิธีนี้เนื่องจากในอดีตบริษัทฯเป็นบริษัทท่ีขยายกิจการโดยใช้กระแสเงินสดของตนเอง ท าให้
ไม่มีประวัติการใช้สินเช่ือจากสถาบันการเงิน การขอสินเช่ือจึงท าได้ยาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่สถาบันการเงินต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตามวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการช่ัวคราวเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมา
บริษัทมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ สอดคล้องกับ
โครงการที่จะน าไปลงทุน 
 ความเพียงพอของสภาพคล่อง จากงบกระแสเงินสด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดสุทธิจากการจัดหามีจ านวน 
383.61 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุนจ านวน 139.56 ล้านบาท รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 
ธันวาคม 2559 คงเหลือ จ านวน 30.64 ล้านบาท บริษัทเห็นได้ว่าเพียงพอกับสภาพคล่องในการประกอบกิจการ 
 ความสามารถในการช าระหนี้ และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ แยกตามแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้ 

- ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพัดลม โคมไฟ ในธุรกิจนี้บริษัทได้รับสินเชื่อจากธนาคกรุงเทพ จ ากัด (มหาขน) รวม 38.00 
ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี, PN, LC, TR  ซึ่งเพียงพอกับการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ โดยใช้เงินสดเป็นหลักประกัน ร้อยละ 25 ของวงเงิน ที่ผ่านมาบริษัทสามารถปฎิบัติและสามารถช าระเงินกู้
ได้ตามเง่ือนไข 

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการทาวน์โฮม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งด าเนินการโดย ACCL ได้รับการสนับสนุน
เงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นการให้กู้ลักษณะ Project Finance โดยใข้หลักทรัพย์ที่ดินใน
โครงการเป็นหลักประกัน ซึ่ง ACCL สามารถปฏิบัติ และสามารถช าระเงินกู้ได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม 

- ธุรกิจพลังงานทดแทน กลุ่มสระบุรีโปรแจค เป็นกลุ่มที่มี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนนุ
สินเช่ือ กลุ่มสระบุรีโปรแจค สามารถช าระเงินกู้ และปฏิบัติตารมเง่ือนไขการกู้ยืม ส่วน W.SOLAR , BSP, 105 โซ
ล่า สามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยเงินทุนจากทุนจดทะเบียน  
 

ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการลงทุนในหลายๆ โครงการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ และสามารถปฏิบัติและช าระ
เงินกู้ตามเง่ือนไข บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อีกเป็นจ านวนมาก เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ห้องชุดพัก
อาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์อาคารบี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ CEI (CM) ซึ่งทั้งหมดปลอดภาระ ซึ่งหากบริษัทมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินทุน สินทรัพย์เหล่านี้สามารถน าไปเป็นหลักประกันเงินกู้ หรือขาย เพือน าเงินมาลงทุนในโครงการต่างๆ 

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

 
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น        
 ในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษัท มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 1.23 เท่า วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 มีอัตราส่วนหน้ีสินตอ่
ส่วนผู้ถือหุ้น 0.31 เท่า เพ่ิมขึ้น  0.92  เท่า เนื่องจากบริษัท ขยายกิจการโดยใช้แหล่งเงินกู้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สนิตอ่
ส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณท์ต่ า บริษัทยังมีความสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปลงทุนในโครงการต่างๆ ได้อีก แต่ผู้บริหารของบริษัท
ยังคงใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับการลงทุน  
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อัตราก าไรขั้นต้น   
 อัตราก าไรขั้นต้น ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 43.43  แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัท มีก าไรขั้นต้น
ร้อยละ 36.26 ผลก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.77 หากเป็นประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทรดดิ้งอัตราก าไรขี้นต้นเท่ากับร้อยละ 41.00 
อัตราก าไรช้ันต้นโดยเฉลี่ยของธุรกิจประมาณร้อยละ 30 บริษัทสามารถท าได้สูกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทขาย
สินค้าโดยตรงให้กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ และผู้บริโภคโดยตรง ธุรกิจพลังงานทดแทน อัตราก าไรชั้นต้นท่ีบริษัทท าได้เท่ากับ
ร้อยละ 53.39  ซึ่งค่าเฉลี่ยของธุรกิจประมาณร้อยละ 50.00 ซึ่งบริษัทสามารถท าได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

 
อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม     
 อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วมในปี 2559 เท่ากับร้อยละ -1.58 แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตราก าไรสุทธิต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ -18.84  อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 17.26 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน และบริษัท
มีสินทรัพย์ถาวรที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ าเมี่อเปรียบเทียบกับมูลคา่ของสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการน าสินทรัพย์ถาวร
ออกจ าหน่าย เพื่อน าเงินมาขยายกิจการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า   
 บริษัทไดต้ั้งส ารองหนีส้งสัยจะสญูในส่วนของลูกหน้าท่ีไม่ช าระล่าช้า จ านวน 32.47 ล้านบาท ซึ่งบริษทัเห็นว่าเพียงพอ  
 สินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดต้ั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้ าจ านวน 11.46 ล้านบาท บริษัทเห็นว่า
เพียงพอ และสินค้าท่ีตั้งค่าเผื่อเปน็สินค้าสามารถจ าหน่ายไดไ้ด้ตามปกติ  

 
อัตราก าไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น    
 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ถือหุ้นในงวด 31 ธ.ค 2559 เท่ากับร้อย -2.79 แต่ในงวดในปีก่อนเท่ากับร้อยละ -
22.05 อัตราก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 13.65 เนื่องจากผลขาดทุนลดลง  

 

 ฐานะการเงินที่ผ่านมา         
      

สินทรัพย์รวม           
  
 บริษัท และบริษัทย่อย มสีินทรัพยร์วมสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,789.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 722.88 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 67.76 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจ านวน 1,066.76 ล้านบาท ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558   โดยมี
สาเหตุหลักดังนี ้          

1. เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 18.30 ล้านบาท เนื่องจากงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท น าเงินสดสภาพคล่อง
ส่วนเกินไปลงทุนในตราสารหนี้ท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบีย้เงินฝาก     
  

 2.  เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 79.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ น าเงินไปลงทุนในตราสารหนี ้
3.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เพิ่มขึ้น 30.07 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท รับรู้ลูกหนี้การค้า

เพิ่มจากการเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ากลุ่มสระบรุ ี

4. หนี้สงสัยจะสญูจ านวน 32.47 ลา้นบาท เป็นหนี้สงสัยจะสูญที่เกดิจากบริษัท คัลมิเนท แอรี่ จ ากดั ซึ่งในอดีตเป็น
ตัวแทน   จ าหน่ายสินค้าในประเทศให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสญูทั้งจ านวนตั้งแต่งบการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้เลิกจ าน่ายสินค้าให้กับบริษัท คลัมิเนท แอรี่ จ ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามกฎหมาย ปัจจุบันและในอนาคตบริษัทฯ มีการเครดติลูกค้าอยา่งเป็นระบบ มีการตราจสอบประวัติลูกค้าก่อนให้
เครดติ ปัจจุบันบริษัท จ าหนา่ยสนิค้าโดยตรงจึงไม่มีลูกหนี้รายใดเปน็ลูกหนี้รายใหญ่เพียงรายเดียวอีกต่อไป  
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5. สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 46.88 ล้านบาท เนื่องจากในงวด 31 ธ.ค 2559 บริษัท น าเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมส าหรับ
วางจ าหน่ายห้างสรรพสินค้า Modern Trade  

6. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั 11.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพัดลม ช้ินส่วนพัดลม จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 
2559 บริษัทตั้งค่าเผื่อสินค้าลา้สมยั เนื่องจากปริมาณการขายกับสินค้าคงเหลือท่ีไม่สมัพันธ์กัน คือมีสนิค้าคงเหลิอมา
กกว่าปริมาณการขายโดยเปรียบเทียบกับประวิติการขายที่ผา่นมา ท าให้สินค้าต้องตั้งค่าเผื่อสินคา้ล้าสมัยทั้งที่ยังไม่
ครบอายุตามนโยบายบัญชี ซึ่งบริษัทต้องเพิ่มยอดชายใหไ้ด้มากข้ึน การตั้งค่าเผื่อสินค้าลา้สมัยจึงจะกลับมาใช้ตาม
นโยบายบญัชี  เมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2560 มีมติอนุมัติ นโยบายการตั้งค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั 
ดังต่อนี ้
 พัดลม : 

สินค้าท่ีมีอายเุกิน 1 ปี 6 เดือน ร้อยละ - 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 1 ปี 6 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 ปี ร้อยละ 50 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 75 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100 

 โคมไฟ และหลอด,แอลอีดี : 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 1 ปี 6 เดือน ร้อยละ - 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 1 ปี 6 เดือน แต่ไมเ่กิน  ปี ร้อยละ 50 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 75 
สินค้าท่ีมีอายเุกิน 3 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100 

 7.  การด้อยค่าเงินลงทุน จ านวน 49.95 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
   ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท แหล่งน้ าสยาม จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 10  โดยซื้อเงินลงทุน

ดังกล่าวจาก ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 49.95 ล้านบาท จ านวน 450,000 หุ้นโดยมีราคาตามบัญชีหุ้นละ 100 บาท ต่อมา
ในเดือน มกราคม 2554 บริษัท แหล่งน้ าสยาม จ ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด
(มหาชน) และในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด (มหาชน) ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2554 เพื่อขอมติเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จากเดิมทุนจดทะเบียน 450 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้เพิ่มเงินลงทุนตาม
สัดส่วนท่ีได้รับ จึงท าให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวลดลงจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8.33 

   สาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจ านวนเนื่องจาก บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด (มหาชน) ไม่น าส่ง
งบการเงิน และไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีข้อมูลที่สามารถวัดมูลค่าเงินลงทุนที่

เหมาะสม และได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นส้อดคล้องกันท่ีจะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจ านวน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเจรจาชายหุ้นคืนกับผู้ถือหุ้นรายเดิม 

8.  ต้นทุนการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น 47.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย ACCL ก่อสร้างโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ยังไม่รับรู้รายได้ 

            9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมกิจการกลุม่
สระบรุี   

 10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ขึ้น 530.56 ล้านบาท เนื่องจาก  
10.1   เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น 53.67 ล้านบาท เนื่องจากหลักประกันเงินเงินกู้เพื่อท า

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์กับธนาคารพาณิชย์ ของกลุ่มสระบุรี 
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10.2   เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกเงินทุนในบริษัทร่วม (W.Solar) ตาม
วิธีการ  ส่วนได้เสีย ราคาทุนที่ลงทุน เท่ากับ 39.20 ล้านบาท ผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสยี 1.11 ล้านบาท 
รวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 40.57 ล้านบาท 

10.3   เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนลดลง 175.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ช าระเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี ครบทั้งจ านวน ส่วนเงินลงทุนที่คงเหลือจ านวน 14.00 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าท่ี
ลงทุน ในบริษัท 105 โซล่าเพาเวอร์ จ ากัดจ านวน 7 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“105 โซล่า”) กับ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร มูลค่าการลงทุนจ านวนเงิน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 51 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นงวดแรก จ านวนเงิน 7 ล้านบาท 
และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นงวดที่สอง จ านวนเงิน 7 ล้านบาท ค่าหุ้นส่วน
ที่เหลือ จ านวนเงิน 5.89 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายช าระเมื่อ 105 โซล่า จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
และวินโคสท์จะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับช าระเงินครบทั้ง
จ านวนจ ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ครบ
ตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560 

      10.4   ที่ดิน รอการพัฒนา เพิ่มชึ้นจ านวน 146.81 ล้านบาท บริษัท ACCG บริษัทย่อย ได้รบัโอนท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 12684 ระวางท่ีดิน 4624 I 3872 หน้าส ารวจ 14842 เนื้อที่ 11 ไร่ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเกต็ 
จาก บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรลั จ ากัด (“ไทยลานนา”) ตาม สัญญาจะซื้อจะขายลงวันท่ี 
20 เมษายน 2559 ในราคา 180.00 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษทั
ได้จ่ายเงินค่าท่ีดินส่วนแรกเพื่อศึกษาโครงการจ านวน 150.00 ล้านบาท ต่อมา ไทยลานนา ไมส่ามารถ
โอนท่ีดินไดต้ามสัญญา บริษัทได้ด าเนินการทางกฎหมายบังคับให้ ไทยลานนาตีทรัพย์เพื่อช าระหนี ้วันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รบัโอนท่ีดิน ในราคาสุทธิ 146.81 ล้านบาท ต่ ากว่าสญัญาจะซื้อจะขาย 
33.19 ล้านบาท  

10.5   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ านวน 5.56 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท ได้จ าหน่ายอาคาร
ส านักงาน พี.เอส. ทาวเวอร์  

10.6   ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจ านวน 514.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับรู้สินทรัพย์ของกลุ่มโรงไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี ซึ่งรายการส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

10.7   สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี ลดลง 6.78 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทตัดเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
10.8    สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.44 ล้านบาท เนื่องจาก 

- ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  1.02 ล้านบาท 
- ภาษีถูกหัก ณ ทึ่จ่าย ของบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จ ากัด (บริษัทย่อย) เพิ่มขึ้น 0.42 ล้านบาท 

ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย จากการให้เช่าสถานประกอบการศูนย์วัฒนธรรมและลานการแสดง คุ้ม
ขันโตก 

        
หนี้สินรวม           
  
 บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 986.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 732.17 ล้านบาท เกินกว่าร้อยละ 
100 เมื่อเปรียบเทียบกันหน้ีสินรวม จ านวน 254.78 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีสาเหตุหลักมาจาก 
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o บริษัทออกหุ้นกู้ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน จ านวน 587.78 ล้านบาท (สุทธิหักค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน) เพื่อน าไป
ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทสระบุรี เพื่อปรบัปรุงอาคารโรงงาน และใช้หมุนเวยีน  

o เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จ านวน 240.23 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะยาวเพื่อท าโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ ของโครงการกลุ่มสระบุรี และเงินกู้ระยาวธนาคารพาณิชย์เพื่อท าโครงการทาวน์โฮม อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี ของ ACCL  

o ประมาณการหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น จ านวน 3.68 ล้านบาท เกิดจากผลคดีศาลช้ันต้นกรณีการฟ้องร้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายคดีแรงงาน จ านวน 2.52 ล้านบาท ซี่งบริษัทสามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ ซื่งบริษัทได้
แสดงเป็นรายได้อื่นในงบ 

  
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งแสดงเงินกู้บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้จ านวน 1.00  ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมโดย

ออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย ACCL กู้ยืมผู้ถือหุ้น บจก.ไพรม แมนช่ัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ไม่มีหลักประกัน  
      

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
  
 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 802.70  ล้านบาท ลดลง 
9.29 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 1.14 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 811.98 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 เนื่องจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัทมผีลขาดทุน  
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งบแสดงฐานะการเงิน         หน่วย : พันบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 
งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) 

31 ก.ค. 2558 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน            
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,989 8.08 48,948  4.59 30,640  1.71 
  เงินลงทุนชัว่คราว 133,841  16.15- 120,000  11.25 199,745  11.16 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 17,839  2.15 7,433  0.70 37,502  2.10 
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน - - - - - - 
  สินค้าคงเหลือ - - 9,802 0.92 56,683 3.17 
  ต้นทุนการพัฒนาโครงการ - - 52,511  4.92 99,615  5.57 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  10,635  1.28 13,138  1.23 19,967  1.12 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 229,304  27.67 251,833  23.61 444,152  24.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน - - 1,200  0.11 54,873  3.07 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 39,200  4.73 39,464 3.70 40,574 2.27 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น       
  เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 20,000 2.41 189,000 17.72 14,000 0.78 
 ที่ดินรอการพัฒนา     146,807 8.20 
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  492,379 59.41 491,830 46.10 486,266 27.17 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  37,132 4.48 79,883 7.49 594,760 33.23 
  ค่าความนิยม - - 175  0.02 175  0.01 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  6,894  0.83 6,779  0.64 -  - 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,940  0.48 6,598  0.62 8,037  0.45 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 599,545 72.33 814,930 76.39 1,345,492 75.18 

รวมสินทรัพย ์ 828,850  100.00 1,066,762 100.00 1,789,645 100.00 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงินรวม 
งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) งบตรวจสอบ (งบปี) 

31 ก.ค. 2558 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น            
หนี้สินหมุนเวยีน            
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ - - - - 22,215 1.24 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 9,272 1.12  22,679 2.12 23,225 1.30 
  หนี้สินส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 6.18  0.07  748  0.07 37,648  2.10 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย       
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน - - 226 0.02 1,000 0.06 
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกจิการอืน่ - - 188,365  17.66 10,000  0.56 
  หนี้สินหมนุเวียนอื่น 576 0.07  2,572  0.24 15,715  0.88 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,467  1.26  214,591 20.12 109,804 6.14 
       
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - - 26,000  2.44 266,227  14.88 
  หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 2,210 0.27  2,196 0.21 1,437 0.08 
 หุ้นกู ้     587,784 32.84 
 หนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี     9,134 0.51 
  ประมาณการหนี้สินระยะยาว 650  0.08  1,687 0.16 5,368 0.30 
  เงินประกนั 7,914 0.95  10,303 0.97 7,195 0.40 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,774 1.30  40,18 3.77 877,146 49.01 
รวมหนี้สิน 21,241 2.56  254.778 23.88 986.850 55.15 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
  ทุนจดทะเบียน  300,000  36.19 300,000  28.12 300.00  20.95 
  ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้  300,000  36.19 300,000  28.12 300.00  16.76 
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 535,387  64.59 535,387  50.19 496,575  27.75 
  ก าไร(ขาดทนุ)สะสม             
   จัดสรรแล้ว  24,000  2.90 24,000  2.25 - - 
   ยังไม่ได้จัดสรร (51,778) (6.25)  (66,438) (6.23) (26,141) (1.46) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 807,609 97.44 792,949 74.33  770,433 43.05 
ส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     19,035  1.78 32,262 1.80 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 807,609  97.44 811,985 76.12  802,695  44.85 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 828,850 100.00  1,066,762 100.00  1,789,645 100.00 

 



 

 

60 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

           หน่วย : พันบาท 

รายการ 

ส าหรับงวดป ี ส าหรับงวดหา้เดือน(1) ส าหรับงวดป ี

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ก.ค. 2558 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 107,388 100.00  30,228  100.00  162,412  100.00  
ต้นทุนขายและการให้บรกิาร (78,686) -73.27 (17,937)  -59.34 (91,879)  -56.57 

ก าไรขั้นต้น 28,702  26.73  12,290 40.66  70,533 43.43  

  ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ (6,387)  -5.95 (2,402) -7.95 (8,170)  -5.03 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (163,790)  -152.52 (25,046)  -82.86 (54,084)  -33.30 

รวมค่าใช้จา่ย (170,177) -158.47 (27.448)  -90.80 (62.254)  -38.33 

ก าไรจากการด าเนินงาน (141,475) -131.74 (15,158)  -50.14 8,279  5.10 

  รายได้อื่น 6,046  5.63  2,634  8.71  32,549  20.04  
  ต้นทุนทางการเงิน - - (2,908) -9.62) (57,411) -35.35 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 264 0.87   1,110  068  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (135,428)  -126.11  (15,168)  -50.18 (15,474)  -9.53 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (2,423)  (2.26) (115) -0.38 (10,025)  6.17 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (137,851) 
 -

128.37 
(15,283)  -50.56 (25,500) -15.70 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)           
  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (137,851)  -128.37 (14,186)  -46.93 (22,516)  -13.86 
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - (1,096) -3.63 (2,983) -1.84 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น           

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.1559)   (0.0118)    (0.0188)   
หมายเหตุ:  
(1) บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มตน้วนัที่ 1 สิงหาคม และสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎกาคม ของปีถดัไป เมื่อเริ่มตน้วนัที่ 1 มกราคม และ
สิ้นสุด 31 ธนัวาคม ของทกุปี เป็นผลให้งบการเงินส าหรับงวดห้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทยีบครอบคลุมระยเวลาห้าเดอืนเท่านั้น 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 

 
    

                  

หน่วย : พันบาท 

    
งบการเงินรวม 

รายละเอียด 
  

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ก.ค. 58 

       

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
(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) 

 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
- 157 

 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นป ี

  
48,948 66,989 66,989 

 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี 

  
30,640 48,948 48,948 
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ หน่วย 
2559 

(31/12/2559) 

2558 

(31/12/2558) 

2557 

(31/07/2558) 

2557 

(31/07/2557) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

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 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 3.02 0.71 2.64 2.90 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย 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 

อัตราส่วนหมุนวียนเจ้าหน้ี เท่า 96.74 96.40 133.91 76.02 

ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 1.58 1.59 2.73 4.80 

Cash Cycle วัน 89.71 283.50 165.95 175.57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น % 43.43 40.66 26.73 36.95 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % (9.53) (50.18) (126.11) 11.40 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % (1,695.46) (309.52) (31.95) 224.93 

อัตราก าไรสุทธิ % (13.08) (46.51) (121.52) 5.94 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (2.79) (1.75) (18.18) 4.61 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

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 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.23 0.31 0.03 0.05 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  เท่า 5.57 17.14 - - 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 

(Cash Basis)  
เท่า (0.03) (0.22) (12.45) 0.02 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % NA NA NA NA 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยบริษัทฯ เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ

การอย่างรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดท า

งบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส 

อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

 

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของราย งาน

ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย

ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บัญชีประจ าปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 สังกัดบริษัท บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ในการตรวจสอบ

นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตาม

มาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสรา้ง

ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความ

น่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

(พลเอก เกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ)์   (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และ

สอบทานให้บริษัทฯ รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ

ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอยา่งเพียงพอ การ

บริหารความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัท 

ภิบาล จริยธรรม ความโปร่งใส ท่ีสามารถตรวจสอบได้  

 

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

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

พสุ สุขุมวาท ด ารงต าแหน่ง “กรรมการตรวจสอบ” ซึ่งแต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ดูแลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมร้อยละ 100  โดยสรุปสาระส าคัญในการปฎิบัติหน้าที่ได้

ดังนี ้

 

1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
 

2.) การก ากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความเหมาะสม
กับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 
3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

 
4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยให้ข้อเสนอแนะ ช่ือผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบ

บัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาลง
มติแต่งตั้งต่อไป 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยได้รายงานผลการ

ประชุม และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

                (ดร.อริชัย  รักธรรม) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล าดับ 

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญทีสุ่ดตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุัน ข้าพเจา้ได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี ้

การลงทุนซื้อท่ีดิน 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในบริเวณจังหวัด

ภูเก็ต ประเทศไทย จ านวนเงิน 146.81 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีที่ดินรอการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีดินจัดสรรและ

จ าหน่ายในอนาคตอันใกล้ ในการนี้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญในการก าหนดงบประมาณส าหรับการพัฒนาที่ดินและการ
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ก าหนดราคาขายที่เหมาะสม ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับรายการที่ดินรอการพัฒนานี้ เนื่องจากเป็นรายการที่มี

สาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวม และโดยข้อเท็จจริงกลุ่มบริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินในลักษณะ

และท าเลดังกล่าวเพื่อจ าหน่าย ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะจ าหน่ายที่ดินจัดสรรได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รวมทั้ง

อาจไม่สามารถจ าหน่ายได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหัก

ค่าใช้จ่ายในขาย (“มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ”) ต่ ากว่าราคาทุนของที่ดินจัดสรรหรือจ าหน่ายท่ีดินจัดสรรล่าช้ากว่าท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบแบบจ าลองที่บริษัทใช้ค านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการและสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินดังกล่าวเพื่อจ าหน่าย ความสามารถและประสบการณ์

ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อท่ีดินจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และการก าหนดราคา

ขายของทีด่ินจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับราคาขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียง  

เร่ืองอ่ืน 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเริ่มต้นวันท่ี 1 สิงหาคม 

และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นผลให้งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบครอบคลุมระยะเวลาห้าเดือนเท่านั้น ซึ่งท าให้ข้อมูลที่น าเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่

สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น บริษัทได้น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ในรูปแบบของงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็น

ต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว  

ข้อมูลอืน่ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนั้น) ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีนั้นจะถูกจัดเตรียมให้ ข้าพเจ้า

ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ

หรือข้อผิดพลาด 

การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน

การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้น

แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่

ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ี
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร 
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควร  

 รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี

นัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ

เป็นอิสระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 

 

 (นายบรรจง พิชญประสาธน)์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั 

        กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ ์2560 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 บาท  

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 30,639,634.96 48,948,104.30 17,874,382.96 22,709,901.29 

เงินลงทุนชั่วคราว 6 199,745,130.51 120,000,000.00 199,745,130.51 120,000,000.00 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 4, 7 37,502,062.69 7,433,110.98 5,955,658.63 5,032,556.20 

เงินใหกู้ยื้มระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับ

แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4 -     -     914,657,900.46 488,953,688.64 

สินค้าคงเหลือ 9 56,683,596.23 9,802,703.29 56,683,596.23 9,802,703.29 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10 99,615,183.65 52,510,574.65 -     -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 19,966,896.53 13,138,254.41 8,696,278.76 7,229,308.14 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 444,152,504.57 251,832,747.63 1,203,612,947.55 653,728,157.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั 11 54,873,400.78 1,200,000.00 9,500,000.00 -     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 12 40,573,980.00 39,463,980.00 39,199,980.00 39,199,980.00 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 4, 13 -     -     66,739,910.00 66,739,910.00 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 14 14,000,000.00 189,000,000.00 14,000,000.00 189,000,000.00 

ท่ีดินรอการพัฒนา 15 146,807,352.22 -     -     -     

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17 486,266,464.22 491,829,932.70 48,348,321.64 30,517,997.35 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 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 -     -     

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 19 -     6,778,888.80 -                      6,778,888.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 8,036,738.48 6,598,509.46 5,193,601.87 3,968,574.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,345,492,700.65 814,929,720.98 201,870,859.15 354,025,293.14 

รวมสินทรัพย์ 1,789,645,205.22 1,066,762,468.61 1,405,483,806.70 1,007,753,450.70 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์



 

 

71 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 บาท  

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20 22,215,207.90 -     22,215,207.90 -     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 21 23,225,313.04 22,679,478.38 16,843,302.26 12,015,722.01 

หนี้สินส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22 37,648,405.64 748,405.64 748,405.64 748,405.64 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 4 1,000,000.00 225,833.52 -     -     

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและกจิการอืน่ 23 10,000,000.00 188,365,339.95 10,000,000.00 188,365,339.95 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 15,714,957.11 2,572,414.18 929,490.86 283,244.40 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 109,803,883.69 214,591,471.67 50,736,406.66 201,412,712.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 266,226,717.00 26,000,000.00      -     -     

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเชา่การเงิน 25 1,436,856.06 2,196,119.03        1,436,856.06 2,196,119.03 

หุ้นกู้ 26 587,784,410.96 -                     587,784,410.96 -     

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 19 9,134,476.95 -     1,237,439.15 -     

ประมาณการหนี้สินระยาว 27 5,368,160.30 1,687,398.39 4,757,578.00 1,267,422.80 

เงินประกนั 7,195,337.11 10,302,582.86 3,195,337.11 6,302,582.86 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 877,145,958.38 40,186,100.28 598,411,621.28 9,766,124.69 

รวมหน้ีสิน 986,949,842.07 254,777,571.95 649,148,027.94 211,178,836.69 

ส่วนข องผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 29

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น ในป ี2559 และ 

1,200,000,000 หุ้น ในป ี2558 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 375,000,000.00 300,000,000.00 375,000,000.00 300,000,000.00 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 30 496,574,614.01 535,386,997.86 496,574,614.01 535,386,997.86 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 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)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 770,433,112.10 792,949,423.10 756,335,778.76 796,574,614.01 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 13 32,262,251.05 19,035,473.56 -     -     

รวมส่วนข องผู้ถือหุ้น 802,695,363.15 811,984,896.66 756,335,778.76 796,574,614.01 

รวมหน้ีสินและส่วนข องผู้ถือหุ้น 1,789,645,205.22 1,066,762,468.61 1,405,483,806.70 1,007,753,450.70 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน้ีสินและส่วนข องผู้ถือหุ้น          



 

 

72 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

 

  

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบก าไรข าดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 บาท  

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการข ายและการให้บริ การ 4 162,411,855.89 30,227,587.60 40,414,048.34 17,727,587.60 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 32 (91,879,140.60) (17,937,234.80) (19,106,068.30) (5,450,230.97)

ก าไร ข้ั นต้น 70,532,715.29 12,290,352.80 21,307,980.04 12,277,356.63 

รายได้อืน่  4 32,548,742.42 2,634,011.01 38,524,354.49 3,556,062.36 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ 32 (8,170,258.88) (2,401,903.94) (7,296,530.26) (2,049,298.48)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4, 32 (54,084,300.26) (25,045,877.85) (42,692,338.39) (21,890,618.87)

ต้นทุนทางการเงิน (57,410,834.67) (2,908,220.86) (42,065,973.18) (2,473,700.32)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 1,110,000.00 264,000.00 -     -     

ข าดทุนก่อนภาษีเงินได้ (15,473,936.10) (15,167,638.84) (32,222,507.30) (10,580,198.68)

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ 34 (10,025,597.41) (115,028.15) (8,016,327.95) (115,028.15)

ข าดทุนส าหรับปี (25,499,533.51) (15,282,666.99) (40,238,835.25) (10,695,226.83)

ข าดทุนเบ็ดเสร็ จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ในก าไรหรื อข าดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -     (472,989.30) -     (472,989.30)

ข าดทุนเบ็ดเสร็ จอ่ืน -     (472,989.30) -     (472,989.30)

ข าดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (25,499,533.51) (15,755,656.29) (40,238,835.25) (11,168,216.13)

การแบ่งปันข าดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเปน็ของบริษทัใหญ่ (22,516,311.00) (14,186,252.00) (40,238,835.25) (10,695,226.83)

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,983,222.51) (1,096,414.99) -     -     

(25,499,533.51) (15,282,666.99) (40,238,835.25) (10,695,226.83)

การแบ่งปันข าดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

ส่วนท่ีเปน็ของบริษทัใหญ่ (22,516,311.00) (14,659,241.30) (40,238,835.25) (11,168,216.13)

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,983,222.51) (1,096,414.99) -     -     

(25,499,533.51) (15,755,656.29) (40,238,835.25) (11,168,216.13)

ข าดทุนต่อหุ้นข้ั นพ้ืนฐาน

ขาดทุนส่วนท่ีเปน็ของบริษทัใหญ่ (0.0188)             (0.0118)                        (0.0335)             (0.0089)             

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก (หุ้น) 1,200,000,000    1,200,000,000               1,200,000,000    1,200,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559
|
 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ชั่ น ค อร์ปอเร ชั่ น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนข องผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 บาท  

ทนุที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนได้เสียที่

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 สิงหาค ม 2558 300,000,000.00 535,386,997.86 24,000,000.00 (51,778,333.46) 807,608,664.40 -     807,608,664.40 

บริษทัย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 13 -     -     -     -     -     12,500,000.00 12,500,000.00 

ซื้อบริษทัย่อย -     -     -     -     -     7,631,888.55 7,631,888.55 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -     -     -     (14,659,241.30) (14,659,241.30) (1,096,414.99) (15,755,656.29)

ยอดค งเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 c 300,000,000.00 535,386,997.86 24,000,000.00 (66,437,574.76) 792,949,423.10 19,035,473.56 811,984,896.66 

บริษทัย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 13 -     -     -     -     -     16,210,000.00 16,210,000.00 

ลดขาดทุนสะสม 29 -     (38,812,383.85) (24,000,000.00) 62,812,383.85 -     -     -     

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

ยอดค งเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 300,000,000.00 496,574,614.01 -     (26,141,501.91) 770,433,112.10 32,262,251.05 802,695,363.15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

 

  

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนข องผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 บาท  

ทุนท่ีออก ส่วนเกนิมูลค่า

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 สิงหาค ม 2558 300,000,000.00 535,386,997.86 24,000,000.00 (51,644,167.72) 807,742,830.14 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -     -     -     (11,168,216.13) (11,168,216.13)

ยอดค งเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 300,000,000.00 535,386,997.86 24,000,000.00 (62,812,383.85) 796,574,614.01 

ลดขาดทุนสะสม 29 -     (38,812,383.85) (24,000,000.00) 62,812,383.85 -     

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -     -     -     (40,238,835.25) (40,238,835.25)

ยอดค งเหลือ ณ วันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 300,000,000.00 496,574,614.01 -     (40,238,835.25) 756,335,778.76 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



 

 

75 รายงานประจ าปี 2559 

รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

  

บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 บาท  

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ข าดทุนก่อนภาษีเงินได้ (15,473,936.10) (15,167,638.84) (32,222,507.30) (10,580,198.68)

ปรับกระทบขาดทนุกอ่นภาษเีงินได้เปน็เงินสดรับ(จ่าย)

กจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,558,306.63 14,921,550.13     3,898,401.33 1,180,438.30       

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (224,650.00) (864,674.50)         3,544,350.00 997,335.00          

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (20,266,532.78) 1,512,171.08       (20,266,532.78) 1,512,171.08       

(ก าไร)ขาดทนุที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทนุ (357,644.17) -                     (357,644.17) -                     

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ) (2,546,000.00) (1,059,389.00)      -     -                     

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินค้า(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)      

ต้นทนุทางการเงิน 53,789,021.95 2,908,220.86       42,065,973.18 2,473,700.32       

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,110,000.00) (264,000.00)         -     -                     

กระแสเงินสดก่อนการ เปลี่ยนแปลงข องเงินทุนหมุนเวียน 75,908,137.64 (334,498.65) (7,850,324.68) (7,157,267.95)

การ เปลี่ยนแปลงข องเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (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)      

ต้นทนุการพัฒนาโครงการ (47,104,609.00) (52,510,574.65)    -     -                     

ที่ดินรอการพัฒนา (146,807,352.22) -                     -     -                     

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (5,759,591.40) (1,597,931.07)      (1,466,970.62) (843,106.27)         

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั (53,673,400.78) (1,200,000.00)      (9,500,000.00) -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (133,612.04) (16,266.62)          (241,541.26) 83,780.00           

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (28,639,560.73) 4,269,698.99       4,827,580.25 3,417,743.90       

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 11,343,982.62 1,573,120.13       646,246.46 (51,075.93)          

เงินประกนั (1,107,245.75) 2,388,256.32       (1,107,245.75) 2,388,256.32       

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (260,798,186.12) (45,413,471.01) (67,340,158.17) (9,022,126.27)

จ่ายภาษเีงินได้ (1,555,705.88) (1,534,741.99) (1,133,916.33) (534,741.99)

เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (262,353,892.00) (46,948,213.00) (68,474,074.50) (9,556,868.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

จ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว 1,078,708,310.24 140,319,961.18    1,078,708,310.24 140,319,961.18    

เงินใหกู้ยื้มระยะส้ันแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนัเพิ่มขึ้น -     -                     (440,700,000.00) (11,800,000.00)    

รับคืนเงินใหกู้ยื้มระยะส้ันแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั -     -                     11,100,000.00 22,045,951.05     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริ ษัท แอดวานซ์  ค อนเนค ช่ั น ค อร์ปอเร ช่ั น จ ากัด (มหาช น) และบริ ษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาค ม 2558 บาท  

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย (237,744,878.06) (24,952,436.47)    -     (63,990,000.00)    

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -     -                     -     250,000.00          

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 175,000,000.00 (169,000,000.00)   175,000,000.00 (169,000,000.00)   

ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (20,413,558.62) (9,926,702.74)      (19,233,383.96) -                     

จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18,483,644.86 -                     18,483,644.86 -                     

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (8,749,839.32) (4,650,020.48)      (3,598,542.34) (4,187,937.13)      

จ าหน่ายอปุกรณ์ 9,415.67 -                     9,415.67 -                     

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (42,000.00) (1,207,472.43)      (42,000.00) (923,922.43)         

รับดอกเบี้ย 5,540,863.35 2,337,681.65       5,457,981.87 4,267,803.18       

เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (139,563,954.81) (195,070,173.64) (325,170,486.59) (211,009,328.50)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 22,215,207.90 -                     22,215,207.90 -                     

รับเงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,000,000.00       225,833.52          -                     -                     

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (225,833.52) -                     -     -                     

รับเงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและกจิการอืน่ 501,377,200.76 240,000,000.00    501,377,200.76 240,000,000.00    

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและกจิการอืน่ (695,000,000.00) (50,000,000.00)    (695,000,000.00) (50,000,000.00)    

รับเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 24,639,217.00 26,000,000.00     -     -                     

จ่ายช าระเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (35,100,000.00) -                     -     -                     

เงินสดรับจากหุ้นกู้ 587,784,410.96 -                     587,784,410.96 -                     

จ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (759,262.97) (205,856.76)         (759,262.97) (205,856.76)         

บริษทัย่อยเพิ่มทุน / 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)      

เงินสดสุทธิ ไ ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 383,609,377.47 223,977,095.85 388,809,042.76 185,685,782.87 

เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (18,308,469.34) (18,041,290.79) (4,835,518.33) (34,880,413.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 48,948,104.30 66,989,395.09 22,709,901.29 57,590,315.18 

เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 30,639,634.96 48,948,104.30 17,874,382.96 22,709,901.29 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมี
ส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 32 ถนนศรีนครินทร์ 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่
เลขท่ี 291 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึง
รวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในพลังงานทดแทน 

งบการเงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทและน าเสนอเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปี
ถัดไป เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นผลให้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบครอบคลุมระยะเวลาห้าเดือนเท่านั้น ซึ่งท าให้ข้อมูลที่น าเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ ดังนั้น บริษัทได้น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ในรูปแบบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

การจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้  

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 

และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปัจจุบันและอนาคต 
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เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกลุ่มบริษัทและส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม ดังนี้ 

 
รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นสาระส าคัญได้ถูกตัดออกในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คล้ายคลึงกัน  

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ 

หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่

วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

จัดต้ังขึน้

ชือ่ ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 2559 2558

บรษัิทยอ่ยทางตรง

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม)่ จ ากดั ไทย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษัท เอซีซี อเิลคทริค จ ากดั ไทย ลงทุนในธุรกจิผลิตกระแสไฟฟา้จากพลังงาน 100 100

แสงอาทิตย์

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 75 75

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ไทย โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 51 51

บรษัิทยอ่ยทางอ้อม

บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท คูล เวิลด์ เอน็เนอร์ยี 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท ฟวิเจอร์ กูด๊ เฮลธ์ 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท พ.ี บี. วาย. กรีนเพาเวอร์ จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท ตล่ิงชัน โซลาร์ฟาร์ม จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท วี.เอ. คลีน เอน็เนอยี 2 จ ากดั * ไทย ผลิตกระแสไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บรษัิทรว่มทางตรง

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จ ากดั ไทย โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 49 49

* รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค"

สัดส่วนเงินลงทุน

31 ธันวาคม

ร้อยละ (%)
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บริษัทร่วม 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมสี่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้
รวมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับการปันส่วนจากบริษัทร่วมมี
จ านวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่ม
บริษัทได้ค้ าประกันหรือยินยอมที่จะช าระภาระผูกพันของบริษัทร่วม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559  

ระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

ระหว่างปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชแีละข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ี
อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่า ท่ีท าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2559) 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิว
ดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชสี าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ดังกล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการ
จัดท างบการเงินใช้ราคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 

รายได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญไปให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี
นัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า และไม่อาจวัดมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะต้องรับคืนสินค้า 
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รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
(ค่า Ft) สุทธิจากค่าด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคัญให้แก่ผู้
ซื้อแล้ว 

รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 

รายได้ค่าเช่า 

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกล่าว 

ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่ง
ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นท่ี
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษัทด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบที่ก าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและ
กลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและภาระหนีส้ินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของ
พนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอด
ระยะเวลาท างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าว
ค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานให้กับกลุ่มบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทกึในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์
ได้มีการจ่ายจริง 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ านวน 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อ

ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ

เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเปน็ในการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมลูค่ายตุิธรรมแบบเกดิขึ้นประจ า 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มี
ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้  
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การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหนี้ที่คงค้างและภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวน
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม  

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

ผลิตและจ าหน่ายพัดลมติดเพดาน 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึง่
ปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ  

วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้
สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตัด

บัญชีเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  

ราคาทุน ประกอบด้วย ที่ดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

รายละเอียดการค านวณราคาทุน 

ที่ดิน  - ราคาซื้อที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกด้วยวิธีถัวเฉลี่ย โดยปันส่วนราคาทุน

ตามเนื้อท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย  

1) ค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปันส่วนราคาทุนตามเนื้อท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับขาย  

2) ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยปันส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของบ้านพักอาศัยแต่ละหลัง 

ต้นทุนการกู้ยืม -  ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพัฒนาแล้วเสร็จปันส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและงานก่อสร้าง 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย

โดยประมาณ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย 
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กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้ท าการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (โดย

ค านึงถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ส าหรับขาย 

ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนท้ังหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จจากประมาณการในการ

ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนช่ัวคราว ได้แก่ เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เมื่อมีการจ าหน่าย โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของ
หลักทรัพย์ที่จ าหน่าย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ที่ดินรอการพัฒนา 

ที่ดินรอการพัฒนา เป็นที่ดินส าหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน ประกอบด้วย 
ราคาซื้อท่ีดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งท่ีดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ 
และรวมต้นทุนการกู้ยืม 

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก าไรหรอืขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่

ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงไดด้ังนี้ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   10  ปี 

อาคาร   5 - 40  ปี 

ระบบสาธารณูปโภค                  10  ปี 

อาคารชุด                  20  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดิน และอาคารระหว่างก่อสร้าง  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทนุ
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

สัญญาเช่าการเงิน 

กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า ค่าเช่าที่จ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปัน
ส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงท่ี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ที่ดิน แสดงในราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ง
รวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน
สถานท่ีและสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับจากการจ าหน่าย

กับมูลค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรูสุ้ทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่า 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
ก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะ
ถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทนุ
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ราคาทุนของสินทรัพย์
หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวธิีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี ้

อาคาร   5 - 40  ปี 

ระบบสาธารณูปโภค   10  ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน   5 -10  ปี 

อุปกรณ์ส านักงาน                            5  ปี 

ยานพาหนะ                            5  ปี 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิน้รอบปีบัญชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิ ยม ได้
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหัก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม การบัญชีส าหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่า
ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แ ล้วใน
ก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจาก
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ 
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัด
จ าหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การด าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ 
วันท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบ
ก าหนด ค านวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตาม
สัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจ้าหนี้อื่นจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อช าระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ านวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ  ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นนัยส าคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนค านึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อ
หนี้สิน ซึ่งการใช้ดุลยพินจิและการประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญมีดังนี้ 

ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณ

การหนี้สินดังกล่าว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการ

ไว ้

ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้
ถือหุ้นให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดที่ต้องเสียภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน  

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีวัดมูลคา่โดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใช้อัตรา

ภาษีที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามผีลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้บันทึกภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การ
ตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและ
อาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจท าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน
งวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
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หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย
ช าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างงวด  

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามัญถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้วในระหว่างงวดบวกด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อ

แปลงสภาพหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญโดยมิได้รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น และสมมติว่าผู้ถือใบส าคัญ

แสดงสิทธิจะใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเมื่อราคาตามสิทธิต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรม

ของหุ้นสามัญของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต่ ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษัทไมน่ าผลของหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดมารวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทมรีายการบัญชสี่วนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

 

รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้า

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ประกอบด้วย 

 

 

 

 

บาท

2559 2558 2559 2558

บรษัิทยอ่ย

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม)่ จ ากดั

ดอกเบี้ยรับ -                     -                     3,746,422.85     1,570,817.84     

หนี้สงสัยจะสูญ -                     -                     3,840,000.00     1,240,000.00     

บริษัท เอซีซี อเิลคทริค จ ากดั

ดอกเบี้ยรับ -                     -                     1,203,698.63     -                     

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั

ดอกเบี้ยรับ -                     -                     54,041.10          -                     

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั

รายได้ค่าบริการ -                     -                     165,000.00        -                     

กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค

รายได้ค่าบริการ -                     -                     900,000.00        -                     

บรษัิทรว่ม

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จ ากดั

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,110,000.00     264,000.00        -                     -                     

(ดูหมายเหตุ 12)

บรษัิททีเ่ก่ียวข้องกัน

บริษัท ไพรม แมนชัน่ จ ากดั

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13) -                     250,000.00        -                     250,000.00        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10,279,500.00  4,939,000.00      8,239,500.00  4,339,000.00      

ผลประโยชน์ระยะยาว 585,490.00      108,000.00         585,490.00    108,000.00         

รวม 10,864,990.00  5,047,000.00      8,824,990.00  4,447,000.00      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดอืนสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน
เงิน 2.79 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามล าดับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีดังนี ้

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

2559 2558 2559 2558

บริ ษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุ 12) 40,573,980.00 39,463,980.00  39,199,980.00 39,199,980.00 

บริ ษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 13) -                 -                  66,739,910.00 66,739,910.00 

บริษทั ซี.อ.ีไอ.(เชยีงใหม่) จ ากดั

เงินทดรองจ่าย -                 -                  1,960.00         -                 

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั

เงินทดรองจ่าย -                 -                  70,518.40       -                 

กลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค

ลูกหนี้อืน่ -                 -                  160,500.00      -                 

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั

ลูกหนี้อืน่ -                 -                  16,050.00       -                 

บริษทั ดับบลิว. โซล่า จ ากดั

เจ้าหนี้อืน่ 70,000.00       -                  -                 -                 

กรรมการบริษทั

เจ้าหนี้อืน่ 310,202.78      -                  -                 -                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ดังนี ้

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรบัปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวด

ห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

บาท
อตัราดอกเบี้ย

บริ ษัทย่อย ร้อยละ 2559 2558

เงินต้น

บริษทั ซี.อ.ีไอ.(เชยีงใหม่) จ ากดั 0.75 493,178,719.01   501,278,719.01 

บริษทั เอซีซี อเิลคทริค จ ากดั 0.75 290,000,000.00   -     

บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั - 146,700,000.00   -     

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั 7.50 1,000,000.00      -     

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษทั ซี.อ.ีไอ.(เชยีงใหม่) จ ากดั 23,912,811.58     25,174,969.63   

บริษทั เอซีซี อเิลคทริค จ ากดั 1,203,698.63      -                  

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั 2,671.24            -                  

รวม 955,997,900.46   526,453,688.64 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (41,340,000.00)    (37,500,000.00)  

สุทธิ 914,657,900.46   488,953,688.64 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558

ยอดยกมา 37,500,000.00   36,260,000.00   

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 3,840,000.00    1,240,000.00    

ยอดคงเหลือ 41,340,000.00   37,500,000.00   

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558

ยอดยกมา 501,278,719.01   511,524,670.06  

เพิ่มขึน้ 440,700,000.00   11,800,000.00   

ลดลง (11,100,000.00)   (22,045,951.05)  

ยอดคงเหลือ 930,878,719.01   501,278,719.01  

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการท าสญัญาเงินกู้ยมืหรือออกตั๋วสญัญาใช้เงิน ก าหนดจ่ายช าระคืนเมื่อทวงถาม 

และไม่มีหลักประกัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับ

งวดห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกัน 

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากบริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ก าหนดจ่ายช าระคืนเมื่อทวงถาม คิด

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน 

การค้ าประกันหนี้สนิระหว่างกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการค้ าประกันหน้ีสินระหว่างกัน ดังนี้ 

บริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด ได้ค้ าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด จ านวนเงิน 72 ล้านบาท โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 24)  

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท
สระบุรีโปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมาย
เหตุ 13 และ 24) 

 

บาท

2559 2558

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั

กรรมการบริษทั -                 225,833.52      

บริษทั ไพรม แมนชัน่ จ ากดั 1,000,000.00    -                 

งบการเงินรวม

บาท

2559 2558

ยอดยกมา 225,833.52       -                  

เพิ่มขึน้ 1,000,000.00    225,833.52       

ลดลง (225,833.52)      -                  

ยอดคงเหลือ 1,000,000.00    225,833.52       

งบการเงินรวม



 

 

96 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

ชือ่บริษทั ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั ซี.อ.ีไอ.(เชยีงใหม่) จ ากดั ไทย บริษทัย่อย ถอืหุน้ทางตรง

บริษทั เอซีซี อเิลคทริค จ ากดั ไทย บริษทัย่อย ถอืหุน้ทางตรง

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั ไทย บริษทัย่อย ถอืหุน้ทางตรง

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ไทย บริษทัย่อย ถอืหุน้ทางตรง

กลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค ไทย บริษทัย่อยทางออ้ม ถอืหุน้ทางออ้ม

บริษทั ดับบลิว.โซล่า จ ากดั ไทย บริษทัร่วม ถอืหุน้ทางตรง

บริษทั ไพรม แมนชัน่ จ ากดั ไทย กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กรรมการของบริษทัเปน็ญาติสนิทกบัผู้ถอืหุน้

และผู้บริหารของบริษทั ไพรม แมนชัน่ จ ากดั

นโยบายการก าหนดราคา

ค่าเชา่และค่าบริการ ตกลงกนัตามสัญญา

ดอกเบีย้รับ - จ่าย อา้งองิอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์

บาท

2559 2558 2559 2558

เงินสด 82,653.67         149,314.79       26,381.89         123,236.04       

เงินฝากธนาคาร 30,556,981.29   48,798,789.51   17,848,001.07   22,586,665.25   

รวม 30,639,634.96   48,948,104.30   17,874,382.96   22,709,901.29   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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เงินลงทุนช่ัวคราวมีรายการเคลื่อนไหวส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 ดังนี้ 

 

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

ก าไร ก าไร

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ท่ียังไม่เกดิขึ้น ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่ยังไม่เกดิขึ้น

เงินลงทุนเพ่ือค้ า

กองทุนเปดิตราสารหนี้ 71,616,357.45     71,974,001.62     357,644.17   120,000,000.00  120,000,000.00  -           

ตราสารหน้ีที่จะ ถือจนค รบก าหนด

ต๋ัวแลกเงิน 130,000,000.00   127,771,128.89   -              -                   -                   -           

หัก ส่วนลดรับ (2,228,871.11)      -                    -              -                   -                   -           

สุทธิ 127,771,128.89   127,771,128.89   -              -                   -                   -           

รวม 199,387,486.34 199,745,130.51 357,644.17 120,000,000.00 120,000,000.00 -           

2559 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558

ณ วันต้นงวด 120,000,000.00       133,840,947.91       

ซ้ือ 1,150,355,912.93    127,991,184.35       

ขาย (1,078,708,310.24)   (141,832,132.26)      

ดอกเบีย้รับ 7,739,883.65          -                        

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุ 357,644.17             -                        

ณ วันปลายงวด 199,745,130.51       120,000,000.00       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมยีอดลูกหนี้การค้า โดยแยกตามจ านวนเดือนที่ค้างช าระไดด้ังนี้ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่จะไดร้บัในอนาคตตามสัญญาเช่าและบรกิาร ดังน้ี 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวส าหรบัปีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 ดังนี้ 

บาท

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า 67,717,896.52   39,931,999.91   35,982,152.46   37,786,649.54   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (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     

ลูกหนี้อืน่ 2,313,609.51     255,204.41       2,431,949.51     -                  

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (58,210.00)        -                  -                  -                  

สุทธิ 2,255,399.51     255,204.41       2,431,949.51     -                  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 37,502,062.69   7,433,110.98     5,955,658.63     5,032,556.20     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558 2559 2558

ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 8,640,663.26     4,616,075.84     1,172,500.47     3,091,774.97     

เกนิก าหนดช าระ

น้อยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 18,702,117.26   1,332,046.00     2,317,325.99     1,332,046.00     

มากกว่า 3 ถงึ 6 เดือน 7,935,263.00     1,480.00           65,263.00         1,480.00           

มากกว่า 6 ถงึ 12 เดือน 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   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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         
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียค้างรับแก่กิจการอื่น  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 

ในปี 2552 บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด (“ธัญญรุ่งเรืองชัย”) จ านวน
เงิน 70 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริษัทและธัญญรุ่งเรืองชัยได้ตกลงโอนดอกเบีย้ค้างรับบางสว่น จ านวนเงิน 6.68 ล้านบาท 
เป็นส่วนหน่ึงของเงินต้น อย่างไรก็ตาม ธัญญรุ่งเรืองชัยได้ผิดนัดช าระหนี้และเจรจาขอผ่อนผันหลายครั้ง 

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยหุ้นสามัญของธัญญรุ่งเรืองชัยของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง จ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท และผู้บริหารท่านหนึ่งของธัญญรุ่งเรืองชัยเป็นผู้ค้ าประกันร่วม 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ติดตามทวงถามลูกหนี้เพื่อขอรับช าระหนี้ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้รับช าระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจ านวน 

9. สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมา 32,754,093.34  33,618,767.84  32,754,093.34  32,996,758.34  

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (224,650.00)     (864,674.50)     (295,650.00)     (242,665.00)     

ยอดคงเหลือ 32,529,443.34  32,754,093.34  32,458,443.34  32,754,093.34  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558

เงินต้น 76,680,908.22         76,680,908.22         

ดอกเบีย้ค้างรับ 9,150,753.44          9,150,753.44          

รวม 85,831,661.66         85,831,661.66         

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญ (85,831,661.66)        (85,831,661.66)        

เงินใหกู้ยื้มระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแกก่จิการอืน่ - สุทธิ -                        -                        

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีรายการเคลื่อนไหวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ดังนี ้

 

10. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

รายการเปลี่ยนแปลงต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

บาท

2559 2558 2559 2558

ภัตตาค ารร้ านอาหาร

วัสดุส้ินเปลือง 18,310.00         18,310.00         -                  -                  

ผลิตและจ าหน่ายพัดลมติดเพดาน

สินค้าส าเร็จรูป 36,086,067.70   12,662,408.13   36,086,067.70   12,662,408.13   

งานระหว่างท า 28,828,142.99   2,038,960.98     28,828,142.99   2,038,960.98     

วัตถดิุบ 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   

รวมท้ังหมด 68,142,999.82   16,122,549.68   68,124,689.82   16,104,239.68   

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (11,459,403.59)  (6,319,846.39)    (11,441,093.59)  (6,301,536.39)    

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 56,683,596.23   9,802,703.29     56,683,596.23   9,802,703.29     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมา 6,319,846.39   6,866,829.16     6,301,536.39   6,848,519.16     

บวก(หัก) ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ) 5,139,557.20   (546,982.77)      5,139,557.20   (546,982.77)      

ยอดคงเหลือ 11,459,403.59 6,319,846.39     11,441,093.59 6,301,536.39     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัทได้รวมดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จ านวนเงนิ 0.30 ล้านบาท 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้าดังกล่าวของต้นทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 24) 

11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

 

  

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที ่1 สิงหาคม 2558 -                         

เพิ่มขึน้ 52,510,574.65          

ลดลง -                         

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 52,510,574.65          

เพิ่มขึน้ 47,104,609.00          

ลดลง -                         

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 99,615,183.65          

บาท

หลักประกนั/ภาระผูกพัน

2559 2558 2559 2558

เงินฝากธนาคาร 54,873,400.78 1,200,000.00     9,500,000.00 -             หลักประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน

(ดูหมายเหตุ 20 และ 24)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จ ากัด (“บริษัทย่อย”) มีผลขาดทุนสะสมจ านวนมากกว่ามูลค่าเงิน
ลงทุน จ านวนเงิน 42.34 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วทั้ง
จ านวนและได้บันทึกผลต่างส่วนเกินดังกล่าวสุทธิเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 
ให้กับบริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด จ านวน 0.025 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 0.25 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ท้ังนี้ บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนคงเหลือร้อยละ 75 ในบริษัทย่อยดังกล่าว 

เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2558 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 1 ล้าน
บาท เป็นจ านวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 4.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้
ลงทุนในหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน จ านวนเงิน 36.75 ล้านบาท 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 

เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 
1 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ านวน 0.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท
ย่อยได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2.25 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท (“ผู้ซื้อ”) ได้ท าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทอื่น จ านวน 10 บริษัท (“กลุ่มบริษัท
สระบุรีโปรเจค”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โซล่าร์ ฟาร์ม มูลค่าการลงทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 290 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

ผู้ซื้อเป็นผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ในผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทสระบุรีโปรเจค ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

บริษัทได้โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด เป็นผู้รับโอนหุ้นสามัญ 
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รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ณ วันซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด และผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทสระบรุี
โปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 24) 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 บริษทัได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 2.499 ล้านหุ้น มูลคา่

หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัทดังกลา่วประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคาอาคาร 

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด ณ วันซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้ 

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,525,451.38        

ลูกหนี้การค้า 17,039,817.39       

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 1,069,050.72        

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั 49,729,670.55       

อาคารและอปุกรณ์ 544,060,727.06     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 40,000.00             

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (29,185,395.39)

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย (5,493.06)

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (1,798,560.31)

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (287,587,500.00)

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (5,887,768.34)

สินทรัพย์สุทธิ 290,000,000.00     

สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 100                     

กระทบยอดเงินสดสุทธิ

ราคาซ้ือกลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค 290,000,000.00     

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค (2,525,451.38)       

หัก เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนัของกลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค (49,729,670.55)      

กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือกลุ่มบริษทัสระบรีุโปรเจค 237,744,878.07     
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รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มสีาระส าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

บาท

สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ ขาดทุนที่แบ่งให้กบั เงินปันผลจ่ายให้กบั

ส่วนได้เสียที่ไมม่ี ไมม่อี านาจควบคุมใน ส่วนได้เสียที่ไมม่ี ส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจ

อ านาจควบคุม (%) บริษัทย่อยสะสม อ านาจควบคุมใน ควบคุมในระหว่างงวด

บริษัทย่อย บริษัทย่อยในระหว่างงวด

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั

   ปี 2559 25 8,737,983.08           2,665,601.93                  -                               

   งวด 2558 25 11,403,585.01         1,096,414.99                  -                               

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั

   ปี 2559 49 23,524,267.97         317,620.58                     -                               

   งวด 2558 49 7,631,888.55           -                                  -                               

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,543.53             

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 905,138.20           

อปุกรณ์ 41,064,865.38       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (9,137,542.69)       

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (423,129.55)          

สินทรัพย์สุทธิ 32,446,874.87       

บวก ลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ียังช าระไม่ครบ 16,210,000.00       

รวม 48,656,874.87       

สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 51.00                   

สินทรัพย์สุทธิ 24,814,986.32       

ค่าความนิยม 174,993.68           

ราคาซ้ือบริษทัย่อย 24,989,980.00       

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัย่อย (37,543.53)            

กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัย่อย 24,952,436.47       
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บาท

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมนุเวียน 102,145,768.13      72,446,059.70         2,014,570.81          942,681.73             

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,635,296.24          1,869,415.63           46,196,843.12        41,064,865.38        

หนี้สินหมนุเวียน 17,579,332.74        2,281,159.68           202,703.50             9,560,672.24          

หนี้สินไมห่มนุเวียน 51,249,799.30        26,419,975.59         -                          -                          

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากดั บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั

 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 มีดังนี้ 

บาท

2559 2558 2559 2558

รายได้ 27,125.07        11,895.70          1,258.36         -                

ขาดทุนส าหรับปี (10,662,407.73)  (4,339,110.28)      (648,164.44)      -                

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                  -                -                

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (10,662,407.73)  (4,339,110.28)      (648,164.44)      -                

สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน (44,069,049.65)  (55,552,017.13)    (10,325,521.36)  -                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 27,125.07        (745,633.35)        (5,131,890.71)    -                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 26,770,775.24   75,000,000.00     16,210,000.00   -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (17,271,149.34)  18,702,349.52     752,587.93      -                
  

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จ ากัดบริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด

 
14. เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

ดูหมายเหตุ 2559 2558

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทนุ

ซ้ือที่ดิน 15 -                       150,000,000.00       

ซ้ือเงินลงทนุ 14,000,000.00         39,000,000.00         

รวม 14,000,000.00         189,000,000.00       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

ซ้ือเงินลงทุน 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (“105 โซ
ล่า”) กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคาร มูลค่าการลงทุนจ านวนเงิน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51  

บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นบางส่วน จ านวนเงิน 14 ล้านบาท  

มูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จ านวนเงิน 5.89 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายช าระเมื่อ 105 โซล่าร์ จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และ
วินโคสท์จะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับช าระเงินครบทั้งจ านวน 

15. ที่ดินรอการพัฒนา 

ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 

บาท

งบการเงินรวม

ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -                           

เพิ่มขึ้น 146,807,352.22           

ลดลง -                           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 146,807,352.22           

 
ซ้ือที่ดิน 

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการพัฒนาทีด่นิ 
กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จ ากัด (“ไทยลานนา”) บริษัทได้วางเงินเพื่อเป็นหลักประกัน จ านวน
เงิน 150 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่า  กับ ไทยลานนา 
มูลค่าตามสัญญา จ านวนเงิน 180 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นจ านวนเงิน 140 ล้านบาท 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด ได้โอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์
จี จ ากัด 

เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดงักล่าวให้แก่บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บาท

ถือหุ้น

ตราสารทุน ลักษณะธุรกิจ (%) ทุนช าระแล้ว 2559 2558

บริษัท ทรัพยากรน้ าสยาม จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายน้ าดิบ 8.93    503,660,000.00     49,950,000.00        49,950,000.00        

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (49,950,000.00)       (49,950,000.00)       

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ -                      -                      

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

บาท

ที่ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

หมายเหตุ ปรับปรุงที่ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 215,237,500.88    358,493,977.44    44,120,224.13     -                   617,851,702.45    

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                    -                    -                    9,926,702.74      9,926,702.74       

จ าหน่าย / โอนออก -                    -                    -                    -                   -                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 215,237,500.88    358,493,977.44    44,120,224.13     9,926,702.74      627,778,405.19    

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                    13,164,599.30      11,106,877.40     6,068,784.66      30,340,261.36      

โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 -                    -                    1,704,269.86       -                   1,704,269.86       

จ าหน่าย / โอนออก -                     -                     (17,671,160.00)    (9,926,702.74)     (27,597,862.74)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 215,237,500.88    371,658,576.74    39,260,211.39     6,068,784.66      632,225,073.67    

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 3,225,322.13       80,717,668.85      41,529,935.63     -                   125,472,926.61    

ค่าเส่ือมราคา / โอนเข้า 959,891.71          9,356,566.44       159,087.73         -                   10,475,545.88      

จ าหน่าย / โอนออก -                    -                    -                    -                   -                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,185,213.84       90,074,235.29      41,689,023.36     -                   135,948,472.49    

ค่าเส่ือมราคา / โอนเข้า 2,297,574.89       23,157,907.48      316,088.86         -                   25,771,571.23      

โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 -                    -                    1,704,268.86       -                   1,704,268.86       

จ าหน่าย / โอนออก -                    -                    (17,465,703.13)    -                   (17,465,703.13)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,482,788.73       113,232,142.77    26,243,677.95     -                   145,958,609.45    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 211,052,287.04    268,419,742.15    2,431,200.77       9,926,702.74      491,829,932.70    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 208,754,712.15    258,426,433.97    13,016,533.44     6,068,784.66      486,266,464.22    

งบการเงินรวม
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

บาท

ที่ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

ดูหมายเหตุ ปรับปรุงที่ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างกอ่สร้าง รวม

ราคาทนุ

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 20,585,289.14   66,762,222.00   44,120,224.13   -                   131,467,735.27   

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                  -                  -                  -                   -                   

จ าหนา่ย / โอนออก -                  -                  -                  -                   -                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20,585,289.14   66,762,222.00   44,120,224.13   -                   131,467,735.27   

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                  13,164,599.30   -                  6,068,784.66      19,233,383.96    

โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 18 -                  -                  1,704,269.86     -                   1,704,269.86      

จ าหนา่ย / โอนออก -                  -                  (17,671,160.00)   -                   (17,671,160.00)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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   

ค่าเส่ือมราคา / โอนเข้า -                  211,735.71       159,087.73       -                   370,823.44        

จ าหนา่ย / โอนออก -                  -                  -                  -                   -                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -                  59,260,714.56   41,689,023.36   -                   100,949,737.92   

ค่าเส่ือมราคา / โอนเข้า -                  881,514.94       316,088.86       -                   1,197,603.80      

โอนเข้า - ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 18 -                  -                  1,704,268.86     -                   1,704,268.86      

จ าหนา่ย / 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    

มลูค่าสทุธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 20,585,289.14   7,501,507.44     2,431,200.77     -                   30,517,997.35    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 20,585,289.14   19,784,591.80   1,909,656.04     6,068,784.66      48,348,321.64    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ล้านบาท

2559 2558 2559 2558

ค่าเส่ือมราคา

แสดงไว้ในต้นทนุขายและการใหบ้ริการ 25.77 10.48 1.20 0.37 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 20.93               36.68                 20.93               36.68                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์กับบริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่ 
(2558) จ ากัด (“คุ้มขันโตก”) เพื่อการประกอบกิจการคุ้มขันโตก ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้มีการท าบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่า
หลายครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน อายุสัญญาเช่า และอัตราค่าเช่า มีรายละเอียดดังนี้ ก าหนดระยะเวลา 5 ปี อตัราค่าเช่า
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ รวมเป็นเดือนละ 2.50 ล้านบาท และมีข้อตกลงให้คุ้มขันโตกซื้ออุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุด
สัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์กับบริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่ (2558) จ ากัด 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

บริษัท 

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน มูลค่าตามบัญชี จ านวนเงิน 48.35 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จ านวนเงิน 316.96 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมิน
ราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับอาคารชุด และวิธีคิดจากรายได้ส าหรับท่ีดินและ
อาคารโรงงานให้เช่า ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สินลงวันท่ี 2 และ 6 กุมภาพันธ์ 2560  
บริษัทย่อย 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จ ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ท าการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จ านวนเงิน 437.92 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จ านวนเงิน 
531.64 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน และวิธี
ต้นทุนทดแทนส าหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
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ล้านบาท

2559 2558 2559 2558

ค่าเส่ือมราคา

แสดงไว้ใน

   - ต้นทนุขายและการใหบ้ริการ 37.92 3.70 0.12 0.30 

   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.54 0.64 2.39 0.47 

รวม 40.46 4.34 2.51 0.77 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 20.03            21.65             20.03             21.65             

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

- ยานพาหนะ 3.27              3.91              3.27               3.91              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทย่อย 

กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จดจ านองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าและเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 24) 

19. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี -                 8,016,736.22    -                 8,016,736.22    

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (9,134,476.95)   (1,237,847.42)   (1,237,439.15)   (1,237,847.42)   

สินทรัพย์และหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ (9,134,476.95)   6,778,888.80    (1,237,439.15)   6,778,888.80    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 



 

 

116 รายงานประจ าป ี2559 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดังนี้ 

บาท

เพิ่มขึ้นจากการ

1 สิงหาคม 2558 ขาดทุน 31 ธันวาคม 2558 ซ้ือบริษัทย่อย ขาดทุน 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,626,332.33     -                  6,626,332.33     -                  (6,626,332.33)     -                  

สินค้าคงเหลือ 1,369,703.83     (109,396.55)       1,260,307.28     -                  (1,260,307.28)     -                  

ประมาณการหนี้สิน 130,096.61        -                  130,096.61        -                  (130,096.61)       -                  

รวม 8,126,132.77     (109,396.55)       8,016,736.22     -                  (8,016,736.22)     -                  

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,232,215.82)     (5,631.60)          (1,237,847.42)     (5,887,768.34)     (2,008,861.19)     (9,134,476.95)     

งบการเงินรวม

 

บาท

ก าไร

1 สิงหาคม 2558 ขาดทนุ 31 ธันวาคม 2558 (ขาดทนุ) 31 ธันวาคม 2559

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,626,332.33       -                 6,626,332.33       (6,626,332.33)   -                    

สินค้าคงเหลือ 1,369,703.83       (109,396.55)      1,260,307.28       (1,260,307.28)   -                    

ประมาณการหนี้สิน 130,096.61         -                 130,096.61         (130,096.61)      -                    

รวม 8,126,132.77       (109,396.55)      8,016,736.22       (8,016,736.22)   -                    

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,232,215.82)      (5,631.60)         (1,237,847.42)      408.27            (1,237,439.15)      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 22,215,207.90           
 

 

 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
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อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ วงเงิน (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ธนาคาร เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 5                      MOR

ธนาคาร ต๋ัวสัญญาใช้เงิน/ สินเชื่อเพื่อการน าเข้า 30                    MLR

ธนาคาร หนงัสือค้ าประกัน 3                      -

 

บริษัทได้น าเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จ านวนเงิน 9.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหลักประกันสินเช่ือดังกล่าว 

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า 1,713,378.05      186,069.97        906,127.89        186,069.97        

เจ้าหนี้อื่น

   เจ้าหนี้จากการซ้ือทรัพย์สิน 55,766.72          9,152,824.41      -                   -                   

   เงินปนัผลค้างจ่าย 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    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

22. หนี้สินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หนี้สินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 24 36,900,000.00    -                  -                  -                  

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 748,405.64        748,405.64        748,405.64        748,405.64        

รวม 37,648,405.64    748,405.64        748,405.64        748,405.64        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
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บาท

2559 2558

ต๋ัวแลกเงิน

กิจการอื่น -                     190,000,000.00     

บคุคลภายนอก 10,000,000.00       -                     

รวม 10,000,000.00       190,000,000.00     

หกั ดอกเบี้ยรอตัดบญัชี -                     (1,634,660.05)       

สุทธิ 10,000,000.00       188,365,339.95     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ระหว่างป ี2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วแลกเงิน ก าหนดระยะเวลาอายุไม่เกิน 9 เดือน ให้กับบุคคลภายนอก 
จ านวนเงิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ครบก าหนดช าระคืนภายในวันที่ 7 
เมษายน 2560 

ระหว่างงวด 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วแลกเงิน ก าหนดระยะเวลา อายุ 1 - 6 เดือนให้กับบริษัท
หลักทรัพย์ จ านวนเงิน 240 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ครบก าหนดช าระคืน
ภายในวันท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2559 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวด
ห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

บาท

2559 2558

ยอดยกมา 190,000,000.00     -                     

เพิ่มขึ้น 515,000,000.00     240,000,000.00     

ลดลง (695,000,000.00)    (50,000,000.00)      

ยอดคงเหลือ 10,000,000.00       190,000,000.00     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

24. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

บาท

2559 2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 303,126,717.00     26,000,000.00      

หกั ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (36,900,000.00)      -                     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 266,226,717.00     26,000,000.00      

งบการเงินรวม
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โดยมรีายละเอียดแยกตามมลูหนีด้ังนี้ 

อ้างอิง

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 

วงเงิน เจ้าหนี้ วงเงิน มูลหนี้ จ่ายช าระหนี้ (ร้อยละ)

1 ธนาคาร 85        50.64    3 ปี MLR จ่ายช าระดอกเบี้ยเปน็รายเดือน และช าระ

เงินต้นเมื่อมีการปลอดจ านองทรัพย์

2 ธนาคาร 375       252.49 มี.ค. 2556 - ก.ค. 2565 MLR จ่ายช าระเงินต้น เปน็รายเดือน จ านวน 

112 งวด ในอัตราร้อยละ 0.67 - 1.87 

รวม 303.13 ของเงินต้น

การช าระหนี้

ล้านบาท

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

บาท

2559 2558

ยอดยกมา 26,000,000.00     -                    

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษทัย่อย 287,587,500.00    -                    

เพิ่มขึ้น 24,639,217.00     26,000,000.00     

ลดลง (35,100,000.00)    -                    

ยอดคงเหลือ 303,126,717.00    26,000,000.00     

งบการเงินรวม

 

หลักประกัน 

กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค ได้น าเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจ านองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าและเครื่องจักร (ดู
หมายเหตุ 18) โอนสิทธิการรับเงินส าหรับการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จ ากัด และผู้
ถือหุ้นกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจคได้จ าน าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม (ดู
หมายเหตุ 4) 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดู
หมายเหตุ 10) และได้น าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) เพื่อเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ไพรม 
แมนช่ัน จ ากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม แมนช่ัน จ ากัด ได้ค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 4) 

25. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

บาท

ปี มลูค่าปจัจุบนั ดอกเบี้ยรอตัดบญัชี ค่าเช่าขั้นต่ า มลูค่าปจัจุบนั ดอกเบี้ยรอตัดบญัชี ค่าเช่าขั้นต่ า

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 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558

 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.07 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558: 0.07 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี จ านวนเงิน 0.75 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 0.75 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 

26. หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู:้ มูลค่าที่ตราไว้ 600,000,000.00          

หกั ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (12,215,589.04)           

หุ้นกู้ 587,784,410.96          

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย 16,911,863.01           

หกั ตัดจ าหน่าย (4,696,273.97)            

สุทธิ 12,215,589.04           
 

ระหว่างปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบก าหนดจ านวนเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบก าหนดช าระ
วันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อจ าหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ช าระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัท หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และก าหนดช าระ
คืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

27. ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 28 2,848,857.30   1,687,398.39   2,238,275.00   1,267,422.80   

ผลเสียหายจากคดีความฟอ้งร้อง 2,519,303.00   -                2,519,303.00   -                

รวม 5,368,160.30   1,687,398.39   4,757,578.00   1,267,422.80   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

28. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

2559 2558 2559 2558

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน

มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนั 2,848,857.30    1,687,398.39    2,238,275.00    1,267,422.80    
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,848,857.30    1,687,398.39    2,238,275.00    1,267,422.80    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวด
ห้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

บาท

2559 2558 2559 2558

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด 1,687,398.39     650,483.05         1,267,422.80     650,483.05         

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:

   ต้นทนุบริการปจัจุบนั 1,086,815.05     541,276.71         907,130.47        121,301.12         

   ต้นทนุดอกเบี้ย 74,643.86         22,649.33          63,721.73          22,649.33          

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:

  ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

     ประกันภัย -                  472,989.30         -                   472,989.30         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายงวด 2,848,857.30     1,687,398.39      2,238,275.00     1,267,422.80      
   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษัทก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่
พนักงานท่ีเกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดังนี ้
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2559 

รอ้ยละ

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 2.82 - 3.48 2.75 - 2.88 3.48 2.75

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5 - 8.76 5.00 8.76 5.00 

อัตราการลาออก 0 - 11 0 - 36.36 0 - 11 0 - 36.36

อัตรามรณะ ตารางมรณะป ี2551 ตารางมรณะป ี2551 ตารางมรณะป ี2551 ตารางมรณะป ี2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

บาท

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5%) (113,323.73)     121,139.89      (81,642.00)       87,037.00       

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5%) 115,468.67      (109,351.02)     82,290.00       (78,145.00)      

อัตราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5%) (92,791.30)       48,405.00       (89,735.00)       48,405.00       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

29. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ทุนเรือนหุ้น 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จ านวนเงิน 300 ล้านบาท 
เป็น 375 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

- ให้น าส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 24 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวนเงิน 38.81 ล้านบาท ชดเชย
ขาดทุนสะสม 

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทภายในวงเงินไม่เกิน จ านวนเงิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนที่
เทียบเท่ากัน การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 300 ล้านหน่วย ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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รายงานประจ าป ี2559| บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 จัดสรรใหแ้กผู้่ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษทั "ใบส าคัญแสดง

สิทธิ คร้ังท่ี 1  หรือ "ACC-W1"

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัชนิดระบชุื่อผู้ถอืและโอนเปล่ียนมือได้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 3 ป ีนับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอขาย

วันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 1 หุ้น

ราคาในการใชสิ้ทธิ : 1.25 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถนุายน โดยก าหนดวันใชสิ้ทธิวันแรก คือวันสุดท้าย

ของเดือนมิถนุายน 2560 และวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ีนับแต่วันท่ีออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีวันก าหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวันท าการของตลาดหลักทรัพย์

ใหเ้ล่ือนวันก าหนดใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังเปน็วันท าการกอ่นหน้าวันก าหนดใชสิ้ทธิดัง

กล่าว

วันใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ายและวันหมดอายุ : วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562
 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ านวน 299,999,650 หน่วย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 

30. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้น สูงกว่ามูลค่า
หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้ 

31. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้  

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงวดห้าเดือนสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ประกอบด้วย 
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บาท

2559 2558 2559 2558

การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือและ

    งานระหว่างท า (50,212,841.58)    (9,255,720.52)     (50,212,841.58)    (9,255,720.52)     

ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 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      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,558,306.63     14,921,550.13     3,898,401.33      1,180,438.30      

หนี้สงสัยจะสูญ -                   -                   3,544,350.00      997,335.00         

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางการเงิน

และกฎหมาย 2,911,626.50      4,823,037.33      2,834,586.50      4,191,560.00      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ ปัจจุบันกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และจะจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในปี 2559 

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.61 ล้านบาท (ปี 2558: 0.20 ล้านบาท) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 2 ราย 
จ านวนเงิน 40.40 ล้านบาท (งวด 2558: จ านวน 2 ราย จ านวนเงินรวม 16.41 ล้านบาท) และส่วนงานพลังงานทดแทน 
จ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 91.10 ล้านบาท 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

บริษัท 

36.1 หนังสือค้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 1.26 ล้านบาท 

36.2 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้ 

36.2.1 สัญญาก่อสร้าง จ านวนเงิน 0.25 ล้านบาท 

36.2.2 สัญญาเช่าและจ้างบริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.13 ล้านบาท 

36.2.3 สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ จ านวน 1 โครงการ ส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 5.89 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 14) 

36.2.4 สัญญาเชา่ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร เดือนละ จ านวนเงิน 0.13 ล้านบาท 

36.2.5 สัญญาจ้างบริการอื่น จ านวนเงิน 0.60 ล้านบาท 

บริษัทย่อย 

36.3 หนังสือค้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 0.66 ล้านบาท 

36.4 ภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้ 

36.4.1 สัญญาก่อสร้าง และบริการอื่น จ านวนเงิน 22.40 ล้านบาท 

36.4.2 สัญญาเช่าและบริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.92 ล้านบาท และปีละ 0.05 ล้านบาท 

36.4.3 สัญญาจ้างบริการอื่น จ านวนเงิน 0.87 ล้านบาท 

37. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับช้ันของ

มูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 
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บาท

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

บรษัิท

เงินลงทนุชั่วคราว -                  199,745,130.51     -                     199,745,130.51     

สินทรพัย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

บรษัิท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 48.35 ล้านบาท -                  38,739,540.00      278,224,852.20     316,964,392.20     

บรษัิทย่อย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 437.92 ล้านบาท -                  276,640,000.00     255,000,000.00     531,640,000.00     

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค านวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารชุด ค านวณโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด  (Market 
Approach)  

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

มูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค านวณโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลค่าโดยวิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated 
Replacement Cost Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

38. การเปิดเผยเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่น
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนของ
เงินทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยัง
ก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

38.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 

38.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
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กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการที่
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

38.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจาก
มีเงินฝากธนาคาร เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มบริษัทมิได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ 

38.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี ้

ล้าน

สกุลเงนิ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.02           0.01           2.53           -            

เรนมินบิ -            -            0.01           -            

2559 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
38.3.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายการ
ให้สินเชื่อและการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะ
ไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจ านวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญแล้ว 

38.4 มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนช่ัวคราว และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ซึ่งมีการให้
สินเช่ือระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการอื่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราในตลาด จึงท าให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
เป็นสาระส าคัญ 

39. คดีความฟ้องร้อง 

เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จ านวนทุนทรัพย์รวม 8.64 ล้าน
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย์ 30.94 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2559 ศาลช้ันต้นได้มีค าพิพากษาให้บริษัทช าระเงิน จ านวนเงิน 2.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ปัจจุบันคดีความฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์  
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ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องตามค าพิพากษาของศาลช้ันต้นภายใต้บัญชี 
“ประมาณการหนี้สินระยะยาว” ทั้งจ านวนแล้ว 

40. ข้อมูลเพ่ิมเติม (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการส าหรับระยะเวลาห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ถูกจัดท าและน าเสนอเป็นครั้งแรกส าหรับ
รอบระยะเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการน าเสนองบการเงินท่ี
ก าหนด 

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน บริษัทจึงได้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

"ไม่ได้ตรวจสอบ"

บาท

2559 2558 2559 2558

รายได้จากการข ายและการให้บริ การ 162,411,855.89 82,502,924.19 40,414,048.34 39,711,835.62 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ (91,879,140.60) (52,588,228.66) (19,106,068.30) (12,971,521.24)

ก าไร ข้ั นต้น 70,532,715.29 29,914,695.53 21,307,980.04 26,740,314.38 

รายได้อืน่  32,548,742.42 9,012,787.03 38,524,354.49 16,895,704.36 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ (8,170,258.88) (5,680,150.59) (7,296,530.26) (4,492,956.52)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (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)

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,110,000.00 264,000.00 -     -     

ข าดทุนก่อนภาษีเงินได้ (15,473,936.10) (179,396,906.97) (32,222,507.30) (152,899,955.33)

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ (10,025,597.41) (237,413.66) (8,016,327.95) (237,413.66)

ข าดทุนส าหรับปี (25,499,533.51) (179,634,320.63) (40,238,835.25) (153,137,368.99)

การแบ่งปันข าดทุนส าหรับปี

ส่วนท่ีเปน็ของบริษทัใหญ่ (22,516,311.00) (178,537,905.64) (40,238,835.25) (153,137,368.99)

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,983,222.51) (1,096,414.99) -     -     

(25,499,533.51) (179,634,320.63) (40,238,835.25) (153,137,368.99)

การแบ่งปันข าดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

ส่วนท่ีเปน็ของบริษทัใหญ่ (22,516,311.00) (178,537,905.64) (40,238,835.25) (153,137,368.99)

ส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,983,222.51) (1,096,414.99) -     -     

(25,499,533.51) (179,634,320.63) (40,238,835.25) (153,137,368.99)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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ข้อมูลอื่นๆ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 

 

บริษัทย่อย กรรมการ ต าแหน่ง 

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

นายศริน เรืองศร 

นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จ ากัด   นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายศริน เรืองศร 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จ ากัด   นางงามนิจ เรืองศร 

นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายเอกวัชร  เศวตรัตน ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายศริน เรืองศร 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จ ากัด นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จ ากดั นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ไทยโซลาร์แพลนท ์2 จ ากัด 

นายยุทธนา แต่ปางทอง 

นายปวินท์  เรืองวรบูรณ์ 

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ 

         กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จ ากัด 

บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จ ากัด 

บริษัท พี.บี.วาย กรีนเพาเวอร์ จ ากัด 

บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จ ากัด 

บริษัท แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จ ากัด 

บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลล์ 2 จ ากัด 

บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ย ี2 จ ากัด 

บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท ์จ ากัด 

บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 จ ากัด 

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

* บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน 
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