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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

ในระหวางป 2560 ท่ีผานมา ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมขยายตัวเล็กนอย จากการสงออกและการทองเท่ียวท่ี

ขยายตัว สอดคลองกับเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น อุปสงคในประเทศขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป ขณะท่ี

แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปกอน แตการขยายตัวของเศรษฐกิจยังไมสงผลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ธุรกิจพัดลมเพดานของบริษัทในปท่ีผานมาขยายตัวเล็กนอย จากการท่ีบริษัทเร่ิมขยายตลาดเขาไปในกลุมหางสรรพสินคา

ขนาดใหญ (Modern Trade) ในปกอน แตยังไมเห็นผลมากนัก เนื่องจากบริษัทยังไมสามารถวางสินคาไดทุกสาขา การจัดวางสินคา

จัดวางในสวนของพ้ืนท่ีโปรโมชั่นเปนสวนใหญ ในปหนาคาดวาบริษัทสามารถนําสินคาเขาจัดจําหนายไดเกือบทุกสาขา โดยบริษัทมี

แผนจัดทําโปรโมชั่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือกระตุนยอดขาย คาดวาปหนายอดขายจะเพ่ิมขึ้น 

ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปท่ีผานมาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยเปนธุรกิจท่ีทํารายไดใหบริษัทสูงสุด บริษัทไดตัดสินใจเพ่ิม

กําลังการผลิตในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (โซลาฟารม) ของกลุมบริษัทสระบุรี เนื่องจากกําลังการผลิต

ท่ีติดตั้งเดิมตํ่ากวากําลังการผลิตท่ีบริษัทไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค คาดวาในปหนาจะสามารถสรางผลตอบแทน

เพ่ิมขึ้นตามเปาหมายท่ีคาดการณไว 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีบริษัทไดลงทุนผานบริษัทยอยเพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแรกภายใต

ชื่อโครงการ “ทาวนไลน สัตหีบ” ซ่ึงเปนโครงการบานแถวในทําเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปท่ีผานมาบริษัทยอยสามารถรับรู

รายไดแลวประมาณรอยละ 50  

ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร ท่ีจังหวัดเชียงใหม บริษัทไดกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ซ่ึงกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทเห็นวามีศักยภาพ และยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก จากการขยายตัวดานการทองเท่ียว ซ่ึงถือเปนรายไดท่ีสําคัญของประเทศ 

สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหความไววางใจและใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางดี รวมท้ังขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีรวมมือรวมใจกาวผานอุปสรรค

ตางๆ และทุมเทในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ขอยืนยันความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะ

สรางใหบริษัทเติบโตมีผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น มีการบริหารงานดวยความเปนมืออาชีพและมีภาพลักษณขององคกรท่ีดี เพ่ือสราง

ความสําเร็จอยางย่ังยืนใหกับองคกรตอไป 

 

 

(พลเอก เกษมศกัด์ิ ปลูกสวัสดิ์)   (นายยุทธนา แตปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผูจัดการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผูบริหาร 

 

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล 
อายุ 63 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 8 กันยายน 2559 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกริก 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุน 4/2558 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 23/2547 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2559 - ปจจุบัน  : ประธานเจาหนาที่บรหิารรวม 

                       บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2553 – 2559  : กรรมการ 

                     บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 

2552 - 2553  : กรรมการผูจัดการฝายหลักทรัพยรายยอย 

                    บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี

 

 

  

 

พลเอก เกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ 
อายุ 72 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษัิท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 133/2560 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2555 - 2557  : สมาชิกวุฒิสภา 

2551 - 2554  : สมาชิกวุฒิสภา 

2548 - 2549  : รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

หมายเหตุ :       อดีตรองเสนาธิการทหาร 

                    อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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นายยุทธนา แตปางทอง 
อายุ 44 ป สัญชาติไทย 

 

ตําแหนง 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจัดการ 

 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 19 ธันวาคม 2557  

สัดสวนการถือหุน ไมม ี  

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี บัญชี มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน 

9/2560 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2557 - ปจจุบัน  : กรรมการ 

                       บมจ. ซังโกะ ไดคาซต้ิง (SANKO) 

 

ประวัติการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี 

หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุน 16 

 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี แลนดมารค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี 

                      บจ. ดับบลิว. โซลา 

                      บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร 

2557 - ปจจุบัน : กรรมการ  

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2557 - 2558  : ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร 

                    บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส (JUBILE) 

2556 - 2557  : กรรมการตรวจสอบ 

                    บมจ. อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส (EIC) 

2537 - 2557  : ผูอาํนวยการ ฝายบัญชีและการเงิน 

                    บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส (JUBILE) 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี  

 

นายศรนิ เรืองศร 
อายุ 37 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี บรหิารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

London Metropolitan University, UK 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 234/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี 

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2553 - 2558  : กรรมการ 

                    บจ. ไพรม แมนช่ัน 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

                    บจ. จินตนา อินเตอรเทรด 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

                    บจ. อินเนอแวร เซ็นเตอร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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นายปวินท เรอืงวรบูรณ 
อายุ 37 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ  

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

                      บจ. เอซีซี แลนดมารค 

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. ดับบลิว. โซลา 

                      บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                     บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2550 - 2557  : ผูจัดการสวนงานบริหารการลงทุน 

                    บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส (INTUCH) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี

 

 

 

ดร. อริชัย รักธรรม 
อายุ 49 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรการเงิน Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Eastern Washington University, USA 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 15/2549 

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

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 67/2548 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 30/2547 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2550 - ปจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน (SYNTEC) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2552 - ปจจุบัน : วิทยากร 

                      สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปจจุบัน : ผูจัดการทั่วไป 

                      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง 
อายุ 57 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 22 พฤศจิกายน 2556 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

แพทยศาสตรบัณฑิต CEBU Institute of Medicine, Philippines 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร University of San Carlos, Philippines 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2551 - ปจจุบัน : ผูชวยกงสุลกิตติมศักด์ิ 

                      สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจําจังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2540 - 2551  : แพทยประจําคลินิก 

2537 - 2538  : กรรมการ 

                    บจ. เอพีเอม็ ทราเวิล 

2533 - 2539  : ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

                    บจ. ฮารท ออยส สยามอมิพอรต เอ็กซปอรต 

2533 - 2539  : ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

                    บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส อคีวิปเมนท 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพส ุสขุุมวาท 
อายุ 53 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 24 กรกฎาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 239/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2559 – ปจจุบัน : ผูทรงคุณวฒุิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ  

                       กองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี 

2556 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาความรวมมอื 

                      มูลนิธิสัมมาชีพ 

2552 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. อิงนที รสีอรท ปทุมธานี 

2553 - 2560 :    ที่ปรกึษา 

                      สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

2552 - 2560 :    ผูจัดการโครงการพเิศษ 

                      หจก. ศุขเจริญกิจ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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นายเอกวัชร เศวตรัตน 
อายุ 36 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 25 เมษายน 2560 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash University, 

Australia 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร), University of New South Wales, 

Australia 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน 1/2560 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 234/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                     บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี 

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                     บจ. เอซีซี แลนดมารค 

2556 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2554 - 2556  : ผูจัดการฝายพัฒนาธรุกิจ 

                    บจ. เจนเนอรลั อิเล็กทรอนิกส คอมเมิรซ เซอรวสิส 

2554            : ผูจัดการฝายธรุกิจตางประเทศ 

                    บมจ. ไทยรับประกันภยัตอ (THRE) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี

 

 

 

นายกานต กังพิศดาร 
อายุ 38 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ  

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 25 เมษายน 2560 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท ธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2561 - ปจจุบัน : นักวิเคราะหธุรกิจอาวุโส 

                     บจ. อาร วี คอนเน็กซ 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2550 – 2560 : นักวิเคราะหอาวโุส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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นายกิตติ กนกอุดมทรัพย 
อายุ 52 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2553 - 2557  : ที่ปรึกษาอิสระดานบัญชีการเงินและภาษี 

2549 - 2553  : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

                    บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน (IRCP) 

2540 - 2549  : ผูจัดการฝายบัญชี 

                    บมจ. แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

นางสาวณัฐกาญจน สันตยานนท 
อายุ 38 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

เลขานุการบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งครั้งแรก 4 กุมภาพันธ 2559 

สัดสวนการถือหุน ไมม ี

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วทิยาศาสตร (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี บรหิารธรุกิจ (การบัญชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ประวัติการอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุนที่ 2/2559 

ประสบการณทํางานในอดีต 

2554 - 2557  : ผูจัดการฝายบัญชีการเงินและผูจัดการฝายบุคคล 

                    บจก. เรียล โมโตสปอรต 

2549 - 2553  : ผูจัดการฝายบัญชี 

                    บจก. ปณชัยกลการกรุงเทพ 

2544 - 2548  : ผูชวยผูจัดการงานตรวจสอบบัญชี 

                    บจก. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมม ี
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การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปจจุบันไดปรับโครงสรางทางธุรกิจ โดยธุรกิจหลัก

ของบริษัทในปจจุบัน แบงเปน 3 สวน ไดแก ธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงบริษัทตัดสินใจเขาสูธุรกิจดังกลาว ดวยเห็นวาเปนธุรกิจท่ีมีความม่ันคงของรายได มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

และสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมี

การขยายสูผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน หลอดไฟแอลอีดี เปนตน ซ่ึงสินคาดังกลาวเร่ิมเปนท่ีนิยมในทองตลาดและมีแนวโนม

การเติบโตท่ีดี 

เพ่ือรองรับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลังปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทจึงไดเพ่ิมเติมวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทใหครอบคลุมธุรกิจตางๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ตั้งแตป 2558 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจาก

การเผาไหมวัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ํา เปนตน 

2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอาคารชุด หองชุด การจัดสรรท่ีดิน การคาท่ีดิน รวมท้ัง การขออนุญาตตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว อาทิเชน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงร้ือถอนอาคาร ขออนุญาต

เชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมทอระบายน้ํา ขออนุญาตเปดใชอาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ย่ืนขอหนังสือรับรองการใชประโยชนในท่ีดิน การบริหารนิติ

บุคคลอาคารชุด รวมท้ังการขออนุญาตอ่ืนๆ ท้ังหลายท่ีเกี่ยวของตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม การสง การแพรหรือการรับเคร่ืองหมาย สัญญาณ 

ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอ่ืนใด ซ่ึงสามารถใหเขาใจ ความหมายได โดยระบบสาย ระบบไรสาย 

ระบบคลื่นความถ่ี ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือ ระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง

บริการรับสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนวิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศนทางสาย เคเบิ้ลทีวี ระบบ

การสื่อสารผาน ดาวเทียม รวมท้ังระบบการสื่อสารอ่ืนๆ 

4) การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (Internet) ประกอบการคาบนอินเตอรเน็ต หรือ อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) และ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทุกประเภท ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 

ธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

ปจจุบัน บริษัทอยูในหมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติด

เพดานเปนธุรกิจหลัก บริษัทไดดําเนินการเปดโชวรูมแหงใหมอยางเปนทางการในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งอยู ณ ซอยศรี

นครินทร 40 ตรงขามศูนยการคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร โดยบริษัทตั้งเปาหมายจะขยายตลาดสินคาพัดลมผานชองทาง

ตางๆ เชน โมเดิรนเทรด ดีลเลอรท่ัวประเทศ และลูกคาโครงการอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเพ่ิมไลนสินคาท่ีเกี่ยวของ 

นอกเหนือจากการเปดโชวรูมแหงใหม  บริษัทประสบความสําเร็จในการสรางทีมงานดานการตลาด และดําเนินการสั่งสินคา

รุนใหมๆ มาจําหนาย เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว และจะเร่ิมขายสินคาใหแกผูประกอบกิจการ

คาปลีก (Modern Trade) โดยตรง เชน หางโฮมโปร โฮมเวิรค และไทยวัสดุ เปนตน ซ่ึงคาดวาจะเห็นผลเปนรูปธรรมในปหนาเปน

ตนไป  
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก 

บริษัทฯ ไดเริ่มเขาสูธุรกิจพลังงานทางเลือกในปท่ีผานมา และไดเขาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา 

(โซลารูฟท็อป) และสวนตอขยาย ปจจุบันเหลือกําลังการผลิตรวมท้ังสิ้นประมาณ 2.034 เมกะวัตต เนื่องจากบริษัท ยกเลิกการ

ลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร เพาเวอร จํากัด และไดแจงความประสงคขอคืนเงินลงทุนท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวน 14 

ลานบาท คืนจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เนื่องจากโครงการมีความลาชา โดยการดําเนินธุรกิจการผลิต

ไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใตบริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) ซ่ึงเปน

บริษัทรวม ประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) แผงโซลารต้ังอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวน

อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิตประมาณ 1.00 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 39.20 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันไดขยายกําลังการผลิตเพ่ิมอีก 2 เฟส บนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวน

อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต 0.186 เมกะวัตต และหลังคาท่ีจอดรถบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท 

จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต 0.108 เมกะวัตต ท้ัง 2 เฟส สามารถจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดต้ังแต เดือนเมษายน 2560  และ

บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 24.99 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว แผงโซลารต้ังอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท 

จํากัด (มหาชน) เริ่มจําหนายไฟฟาเชิ่งพาณิชย (COD) ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2560 และกลุมบริษัทสระบุรี (“กลุมสระบุรีโปรเจค”) 

ซ่ึงเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เมกะวัตต ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) แผง

โซลารต้ังอยูตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กําลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซ่ึงโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลว บริษัท 

ยังคงมุงท่ีจะศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เพ่ือขยายการลงทุนตอไปในอนาคต ซ่ึงผลประกอบการธุรกิจพลังงาน

ทางเลือกในปท่ีผานมาโดยรวมเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทไดวางแผนไว 

 

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย 

ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น บริษัทไดมีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด เพ่ือริเริ่มพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย โดยไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผานการจําหนายหุนสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ใหแก บริษัท 

ไพรม แมนชั่น จํากัด (ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทถือหุนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ถือ

หุนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) เพ่ือใหไดผูมีประสบการณเขามามีสวนรวมลงทุน โดยไดเร่ิมพัฒนาโครงการแรกภายใตชื่อ 

“ทาวนไลน สัตหีบ” ท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในป 2560 สามารถขายและรับรูรายไดจํานวน 13 ยูนิต จากท้ังหมด 32 ยูนิต 

สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมนั้น บริษัทไดจําหนาย ท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางโรงงาน ต้ังแตวันท่ี 8 มีนาคม 2561 และ

หองชุดพักอาศัยอาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ จํานวน 8 หอง สวนอาคารสํานักงาน พี.เอส.ทาวเวอร ท้ังสองยูนิตไดจํานายไปต้ังแตป 

2559 ปจจุบันเหลืออาคารชุดพักอาศัยคันทรี่คอมเพล็กซ จํานวน 11 หอง  

 

ธุรกิจหองจัดเลี้ยง และภัตตาคาร 

ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม) จํากัด ไดนําคุมขันโตก ศูนยวัฒนธรรมท้ังอาหารขันโตกและการแสดง

แบบลานนาอันย่ิงใหญ พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง รานอาหารพลับพลา และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กลับมาดําเนินการ

เอง ซ่ึงสามารถสรางรายไดกวา 72 ลานบาท ปจจุบันบริษัทไดเปดใชสวนขยายพ้ืนท่ีรานอาหารพลับพลา โดยเพ่ิมจํานวนท่ีนั่งอีก 
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100 ท่ีนั่ง เพ่ือรองรับกับจํานวนแขกท่ีเพ่ิมข้ึน สวนศูนยประชุมนานาชาติและหองจัดเลี้ยงระดับสากลคุมคํา มีหองจัดเลี้ยงขนาด

ใหญ ท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา จึงเปนท่ีรูจักท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ซ่ึงบริษัทหวังเปนอยางย่ิงวาจะเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทในอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

2530 • บริษัทเริ่มกอตั้งโดยตระกูลไต ซ่ึงเปนกลุมทุนจากประเทศไตหวัน เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

2536 • บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2536 และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

2545 • บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท ฮันเตอร แฟน จํากัด ผูผลิตพัดลมรายใหญในประเทศสหรัฐอเมรกิา และทําสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑพดั

ลมโคมไฟติดเพดาน แตไดมีการยกเลิกคําสั่งซ้ือตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 

2547 • บริษัทเขาลงทุนในบริษัท Air Breeze Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผานบริษัท Vanguard Corporation 

ซ่ึงตั้งอยูท่ีหมูเกาะเคยแมน โดยถือหุนรอยละ 100 มูลคาเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2552 • บริษัทตัดสินใจขายบริษัทยอยในประเทศจีนออกไป เน่ืองมาจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 

• บริษัททําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญะรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“TRC”) จํานวน 70 ลานบาท โดย ณ ปจจุบัน 

ยังไมมีการจายชําระเงินตนแตอยางใด ซ่ึงบริษัทไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง

กฎหมายกับ TRC 

• บริษัทเขาลงทุนในบริษัท แหลงนํ้าสยาม จํากัด ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท ทรัพยากรนํ้าสยาม จํากัด (มหาชน) (“SWR”) 

โดยขณะน้ี บริษัทมีหุนสามัญของ SWR จํานวน 45 ลานหุน คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 49.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.93 ของ

ทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนท้ังจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง

กฎหมายกับ SWR 

2553 • บริษัทขายท่ีดินและอาคารโรงงาน เลขท่ี 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ใหกับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด 

2556 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด เปนบริษัทยอย เพ่ือเขาลงทุนซ้ือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมถึง

สินทรัพยอื่นท่ีใชในโครงการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา (คุมขันโตก) ซ่ึงเปนธุรกิจจําหนายอาหารและการแสดง

วัฒนธรรมลานนา 

2558 • บริษัทเปลี่ยนแปลงช่ือและตราสําคัญเปน “บริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษเปน 

“Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พรอมท้ังเปลี่ยนช่ือยอหลักทรัพยเปน “ACC” เพื่อให

สอดคลองกบันโยบายการดําเนินธรุกิจในอนาคต          

• บริษัทเขาซ้ือหุนบริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (“WIN”) 

โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 39.20 ลานบาท 

• บริษัทเขาซ้ือหุนของบริษัทตางๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจาก

แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ดังน้ี 

• บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 คิดเปนเงินลงทุนท้ังสิ้น 39.20 ลานบาท 

• บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 คิดเปนเงินลงทุนท้ังสิ้น 24.99 ลานบาท 

• บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 คิดเปนเงินลงทุนท้ังสิ้น 19.89 ลานบาท 

• บริษัทจัดตั้งบริษัทยอย เพือ่ดําเนินธุรกิจตางๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังน้ี 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 

• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้ง 

• บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพ่ือพัฒนาและรองรับโครงการอสงัหารมิทรัพย 
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2559 • บริษัทรวมลงทุนในกลุมบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) กําลัง

การผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ลานบาท เปน 375 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และไดมีมติอนุมัติ

ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหนวย ในอัตรา 4 

หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  

• บริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูรวมท้ังสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดชําระวันท่ี 9 เมษายน 2561 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ (ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในวงเงิน 1,000 ลานบาท) 

• วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด ผิดนัดไมโอนท่ีดินเพ่ือชําระหน้ี บริษัทจึง

ดําเนินการมอบหมายใหทนายความดําเนินการบังคับโอนท่ีดินเพื่อตีทรัพยชําระหน้ี 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด บริษัทยอย  ไดรับโอนท่ีดิน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทยลาน

นา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด เพื่อการตีทรัพยชําระน้ี 

2560 • มกราคม 2560 บริษัทยอย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด ไดขอยกเลกิสัญญาเชากอนครบกําหนดสัญญาเชา เน่ืองจากบริษัท

เห็นวาธุรกิจศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพ

สามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการใหเชา โดยบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด จะเขาไปดําเนินกิจการ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 

2560 เปนตนไป  

2561 • ในวันท่ี 18 มกราคม 2561 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและอาคารโรงงานใหเชาในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงบริษัท

จะจําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในราคารวมท้ังสิ้น 240 ลานบาท ใหแก บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง 

จํากัด ซ่ึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท และไมใชบุคคลเกี่ยวโยง โดยผูจะซ้ือชําระเงินมัดจํา จํานวน 15 ลานบาท ณ วันทํา

สัญญาจะซ้ือจะขาย และในวันท่ี 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์และไดรับชําระราคาคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางสวนท่ี

เหลือจํานวน 225 ลานบาท โดยเงินท่ีไดรับจากการจําหนายท่ีดินและอาคารโรงงานดังกลาวจะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดาน

ฐานะทางการเงินของบริษัท และใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมถึงนําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของ

บริษัท 

• นอกจากน้ี ในวันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 600,000,000 

หุน มูลคาท่ีตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 2,099,999,650 หุน ท้ังน้ี การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริม

ความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท ผลปรากฏวามีผูถือหุนใชสิทธิจองซ้ือรวม 16 ราย จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,054,557 หุน คิด

เปน สวนของหุนสามัญ 35,763,639.25 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 50,069,094.95 บาท รวมเงินท่ีบริษัทไดรับเงินคา

หุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 85,832,734.20 บาท ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2561 ทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทเทากับ 

335,763,639.25 บาท ท้ังน้ี การเพ่ิมทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับ

การขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

• วันท่ี 8 มีนาคม 2561 บริษัทจําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษัทมีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซ่ึงมีการลงทุนหลักในบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจ

ใหบริการหองจัดเลี้ยงและศูนยประชุมนานาชาติ และศูนยการแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

ชําระแลว (บาท) 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด 

(“CEI”) 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย  

ต้ังแต เมษายน 2560 (“CEI”) 

เร่ิมเขาดําเนินธุรกิจ ศูนย

วัฒนธรรมอาหารและการแสดง

ลานนา (คุมขันโตก) 

ศูนยประชุมนานาชาติ (คุมคํา) 

ดวยตนเอง 

100.00 200,000,000.00 200,000,000.00 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 

(“ACCE”) 

เทรดด้ิง 100.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด 

(“ACCL”) 

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

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด 

(“ACCG”) 

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

บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร 

จํากัด (“BSP”) 

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

51.00 49,000,000.00 49,000,000.00 

กลุมสระบุรีโปรแจค* 

พลังงานแสงอาทิตยบนดิน 

(Solar Farm) 

100.00  

ลงทุนทางออม 

ผานบริษัท 

(“ACCE”) 

28,000,000.00 28,000,000.00 1. บจ. เบสท โซลารแพลนท 

2. บจ. คูล เวิลด เอ็นเนอรยี 2 26,000,000.00 26,000,000.00 

3. บจ. ฟวเจอร กูด เฮลธ 2   28,000,000.00 28,000,000.00 

4. บจ. แฮปป เวิลด เพาเวอร 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 โซลารแพลนท 2 28,000,000.00 28,000,000.00 

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

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

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

บริษัทรวม ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

ชําระแลว (บาท) 

บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด

(“W.SOLAR”) 

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

49.00 80,000,000.00 80,000,000.00 

*เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุมสระบุรีโปรเจค ไดควบรวมกิจการเขาดวยกัน และจัดตั้งเปนบริษัทใหมชื่อ บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเปนมา 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 45 ลานบาท พรอมท้ัง

ดําเนินการสรางโรงงานแหงแรกท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม่ือ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2530 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจและเพ่ิมทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระท่ังในปจจุบันมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 524.99 ลานบาท 

ชําระแลว 335.76 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2536 พรอมกับไดนํา

หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในอดีตบริษัทเคยเปนผูผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานสงออกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ในปจจุบันไดนําเขาชิ้นสวน

พัดลมเพ่ือประกอบและจําหนายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทเนนความสวยงาม สามารถใชเปนเคร่ืองประดับและตกแตงท่ีพัก

อาศัย โรงแรมท่ีพัก ตลอดจนอาคารสํานักงาน เปนตน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน 

บริษัทจากท่ีเคยเปนผูผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญท่ีสุดในโลก ไดเปลี่ยนมาเปนผูนําเขาชิ้นสวนพัดลมจากตางประเทศเพ่ือ

มาประกอบและจําหนายในประเทศ โดยบริษัทจัดจําหนายพัดลมภายใตเคร่ืองหมายการคา Sunlight และ Compass 

East ซ่ึงเปนท่ีรูจักของลูกคาโดยท่ัวไปมานานกวา 10 ป และไดเพ่ิมเครื่องหมายการคาใหมในนาม “Air-le-gance” เพ่ือจับ

กลุมลูกคาตลาดบนท่ีมีกําลังซ้ือสูง บริษัทไดเพ่ิมผลิตภัณฑโคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Lumos” เปน

ผลิตภัณฑท่ีมีความสวยงาม ประหยัดไฟฟา ไมเสียเวลาและคาใชจายในการติดตั้ง 

2. ธุรกิจใหเชาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2.1 ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย  

บริษัทมีอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, หองพักอาศัย อาคารคันทร่ีคอม

เพล็กซ บางนา จํานวน 19 หอง และสถานประกอบการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุมขันโตก และศูนย

ประชุมนานาชาติ คุมคํา จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      

สถานที ่ ที่อยู ผูใหเชา คาเชา 

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

เนื้อที่ 23 ไร 1 งาน 55.60 ตรว. 

291 หมู 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

บริษัท เดือนละ 100 - 110 บาท 

ตอ ตรม. 

หองพักอาศัยอาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ 

จํานวน 19 หอง ขนาด 38.44-163.76 ตรม. 

225 อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ 

ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 

บริษัท เดือนละ ประมาณ 6,000 

บาท ตอหอง 

ศูนยวัฒนธรรมและการแสดง คุมขันโตก และศูนย

ประชุมนานาชาติ คุมคํา 

เนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 58 ตรว. 

139 โครงการเชียงใหมบิสซิเนสพารค 

ถ.สายเชียงใหม-ลําปาง ต.หนองปาคร่ัง อ.

เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 

บจก. ซี.อี.ไอ.

(เชียงใหม)  

เดือนละ 2.50 ลานบาท 

ปรับคาเชาเปน 2.60 ลาน

บาท ต้ังแตเดือนเมษายน 

2559  
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หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดจําหนายที่ดินและส่ิงปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

   อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ ปจจุบันเหลือจํานวน 11 หอง 

               ศูนยวัฒนธรรมและการแสดง คุมชันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา บริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาต้ังแต เดือนเมษายน 2560 และ 

               บริษัทไดนําสถานประกอบการกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง 

                            

2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ในชื่อโครงการทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนท่ีดินขนาด 

2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ต้ังอยูท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200 ลานบาท 

ราคาขายอยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ในป 2560 สามารถรับรูรายไดไดจํานวน 13 ยูนิต และสําหรับโครงการใน

อนาคตคาดวาจะเปนโครงการจัดสรรพัฒนาท่ีดินท่ีตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อท่ีดินไมเกิน 11 ไร 

(4,400 ตารางวา) ปจจบุันอยูระหวางศึกษาโครงการ  

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”)  

และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) สถานท่ีตั้งโครงการอยูบนหลังคาของอาคารโรงงานให

เชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (WIN) ต้ังอยูท่ี เลขท่ี 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทา

ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้ บริษัทรวม (“W.SOLAR”) รับรูรายไดต้ังแต มิถุนายน ป 2558 ท่ีผานมา 

สวนบริษัทยอย (“BSP”) รับรูรายไดต้ังเตเดือน กุมภาพันธ 2560  

บริษัทไดเขาลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) ของกลุมสระบุรีโปรเจค จํานวน 10 บริษัท รอย

ละ 100.00 โดยมีสถานท่ีต้ังโครงการต้ังอยูเลขท่ี 113/1 หมูท่ี 2 ถนนมิตรภาพตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด

สระบุรี ซ่ึงโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลวในวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 บริษัทไดชําระ

เงินลงทุนครบถวน และถือหุนโครงการดังกลาวครบท้ังจํานวนแลว บริษัทสามารถรับรูรายไดต้ังแต 1 มกราคม 2559 เปน

ตนมา  

 
 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายได 

 รายไดของบริษัทท้ังหมดเปนรายไดจากการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน สวนประกอบพัดลม โคมไฟ รายไดจากคา

เชา สวนบริษัทยอย มีรายไดจากการจําหนายอาหาร บริการการแสดง คาบริการหองจัดเลี้ยง หองประชุม รายไดจากการจําหนาย

อสังหาริมทรัพย และรายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน 

 

 

บริษัท สัดสวนการถือหุน 

กําลังการผลิต 

(MW) 

อัตราคาไฟฟา

(บาทตอหนวย) หมายเหตุ 

W.Solar รอยละ 49 1.284 6.16 กําลังการผลิตรวมของสวนตอขยาย 0.294 MW 

กลุมบริษัทสระบุรี รอยละ 100 5.50 8 (Adder)  

BSP รอยละ 51 0.75 6.50  
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หนวย : ลานบาท 

หนวย : พันบาท 

 

 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 (5 เดือน) 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1. รายไดจากการขาย 17.09 5.73 15.80 9.72 4.17 13.79 

2. รายไดจากการรานอาหาร และหองจัด

เล้ียง 
72.81 24.43 - -   

3. รายไดคาเชา 34.71 11.65 55.52 34.19 26.06 86.21 

4. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 80.79 27.11     

5. รายไดขายพลังงานทดแทน 92.62 31.08 91.10 56.09 - - 

รวม 298.02 100.00 162.41 100.00 30.23 100.00 

ฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นป 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2560 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2559 

งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2558 

สินทรัพยและสวนของผูถือหุน 

สินทรัพยหมุนเวียน 348,128 444,153 251,833 

สินทรัพยรวม 1,633,961 1,789,645 1,066,762 

สวนของผูถือหุน 753,890 802,695 811,985 

มูลคาที่ตราไว (บาท) 0.25 0.25 0..25 

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 0.63 0.67 0.76 

จํานวนหุน (หุน) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ความสามารถในการทํากําไร    

รายไดจากการขาย 298,016 162,412 30.228 

รายไดอ่ืน  16,414 32,549 2,634 

รายไดรวม 314,430 194,961 32,862 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (48,805) (25,500) (15,283) 

เงินสดปนผล - - - 

กําไรตอหุน (บาท) (0.0440) (0.0188) (0.0118) 

อัตราสวนทางการเงิน    

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 0.51 4.04 1..17 

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.17 1.22 0.31 

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) (6.27) (3.16) (1.89) 

ผลตอบแทนตอยอดขาย (รอยละ) (16.38) (15.70) (52.12) 

ผลตอบแทนตอรายไดรวม (รอยละ) (16.78) (11.55) (47.95) 

ผลตอบแทนตอยอดสินทรัพยรวม (รอยละ) (2.85) (1.89) (1.61) 

หมายเหตุ : คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท 
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

• การผลิต 

ปจจุบัน บริษัทไดยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเปนการนําเขาชิ้นสวนมาประกอบในประเทศ เพ่ือ

เปนการลดตนทุนการผลิต โดยมุงเนนท่ีรูปแบบและคุณภาพของสินคาท่ีสั่งซ้ือจากท้ังภายในและตางประเทศ มีกระบวนการ

ตรวจสอบและกําหนดคุณสมบัติของสินคา ใหตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพ่ือรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินคา 

• ลักษณะของผลิตภัณฑ 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป ปจจุบันผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟติดเพดานท่ีบริษัทผลิตข้ึนเปนสินคาแบบกึ่งสําเร็จรูป โดยบรรจุชิ้นสวน

ตางๆ ลงกลอง เพ่ือใหลูกคาสามารถนําไปประกอบและติดตั้งเองได โดยสินคาสวนใหญ บริษัททําการขายตรงไปยังตัวแทนจําหนาย 

โดยใชเครื่องหมายการคาของตนเอง เชน Sunlight, Compass East และเครื่องหมายการคาใหมชื่อ “Air-le-gance” 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ในชื่อโครงการ 

ทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนท่ีดินขนาด 2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาด

โครงการประมาณ 200 ลานบาท ราคาขาย อยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ในป 2560 บริษัทสามารถรับรูรายได โดยขายไป

ท้ังหมด 13 หอง 

ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร บริษัทดําเนินการผานบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด บริษัทยอย ซ่ึงประกอบธุรกิจศูนย

วัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” จังหวัดเชียงใหมนั้น ประกอบธุรกิจ ไดแก 

• การแสดงวัฒนธรรมแบบลานนาและบริการอาหารขันโตกแบบบุฟเฟต พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง ดวยอาหาร

ขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมลานนาท่ีย่ิงใหญ สมเกียรติแกผูรับรอง เปดใหบริการต้ังแต เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 

น. ในชวง Hight Season เพ่ิมรอบ 16.00 น. 

• รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุฟเฟต เปดบริการต้ังแต 8.00 น. ถึง 14.00 น. ชวงเย็นเปด 17.00 น. ถึง 

21.00 น. ใหบริการอาหารตามสั่ง มีดนตรีบรรเลงเพลงเกา ต้ังแตชวงกลางวันจนถึงค่ํา  

• ศูนยประชุมสัมมนา อาคารคุมคํา ลักษณะเปนศูนยประชุมสัมมนา หองจัดเลี้ยงขนาดใหญท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรม

ชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา สําหรับงานระดับสากล มีความเปนเอกลักษณสวยงาม อลังการ  

ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา 

จํากัด (W.SOLAR) และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จํากัด (BSP) สถานท่ีต้ังโครงการอยูบนหลังคาอาคาร

โรงงานใหเชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูเลขท่ี 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้ บริษัทรวม W.SOLAR รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 สวนบริษัทยอย BSP รับรูราย

ไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยจําหนายไฟฟาใหกับผูเชาภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท สามารถขายไฟฟาในอัตราหนวยละ 

6.16 และ 6.50 บาท แลวแตกรณี สวนการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) มีสถานท่ีต้ังโครงการอยูท่ี 

เลขท่ี 113/1 หมูท่ี 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซ่ึงบริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 

2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟาโดยไดรับอัตราคาไฟสวนเพ่ิม (Adder) 8 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2555 – 

2565) 

 

 



 

 

               18 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

การตลาดและการแขงขนั 

บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายจากระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว มาเปนการจัดจําหนายโดยตรง โดยอยูใน

ขั้นตอนการเจรจาตอรองการคากับกลุมหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญหลายราย พรอมกับการสรางทีมงานฝายขายเพ่ือ

ทําการจําหนายสินคาโดยตรงใหกับผูแทนจําหนายท่ัวประเทศ 

• กลยุทธทางการตลาด 

1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

บริษัทมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยออกแบบพัดลมรุนใหมๆ ท่ีมีความทันสมัย และ

หลากหลายใหตรงกับความตองการของลูกคา และมีการพัฒนาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือใหมีความสวยงาม

และมีคุณภาพสูง ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหทันกับความตองการของตลาด เชน ไฟ 

LED, DC Motor เพ่ือชวยประหยัดไฟและใหเสียงท่ีเงียบลง 

ในสวนของธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร  บริษัทไดพิจารณาเพ่ิมการบริการตางๆ เพ่ือเปนแหลงรายไดใหกับ

บริษัทอีกทางหนึ่ง เชน การประกอบธุรกิจใหบริการดานศูนยประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารสชาติอาหาร

ท่ีใหบริการ ใหมีความอรอยถูกปากลูกคา โดยเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหมทุกวัน สวนในดานการแสดง มีการ

ควบคุมคุณภาพของนักแสดง โดยเนนคัดเลือกผูท่ีจบการศึกษาดานการแสดงนาฏศิลปโดยเฉพาะ ท้ังนี้ เพ่ือใหบริษัท

สามารถขยายฐานลูกคาใหกวางขวางขึ้น และเขาสูการบริการระดับสากลมากขึ้นดวย ในสวนของศูนยประชุมนานาชาติ 

คุมคํา บริษัทเห็นวาเปนศูนยการประชุมท่ีมีความทันสมัย หรูหรา ตระการตา มีเอกลักษณ มีความโดนเดนในเร่ืองของ

วัฒนธรรม เหมาะสําหรับงานระดับสากล จึงมีความเปนไปไดสูงท่ีจะพัฒนาใหเปนศูนยการประชุมในระดับนานาชาติ

ตอไปในอนาคต 

ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินธุรกิจบานจัดสรร โครงการแรกเปนทาวนโฮม รูปแบบ 

Modern Classic Style อยูสบายประหยัดพลังงาน และเนนประโยชนใชสอยอยางคุมคา บริษัทมุงพัฒนาโครงการ

บานพักอาศัยในลักษณะแนวราบ พรอมสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ บริษัทมีนโยบายขายบานท่ีกําลังกอสรางใกล

เสร็จ เพ่ือใหลูกคาไดเห็นบานในระหวางสราง และม่ันใจไดวาบานจะสรางเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัท

ตั้งอยูบนท่ีดินในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการตอๆ ไป บริษัทจะหาทําเลบริเวณถนนรอบนอกของ

กรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเท่ียว ซ่ึงเปนทําเลท่ีมีศักภาพและมีความ

ตองการบานพักอาศัย   

2) กลยุทธดานราคา 

ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทมีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟท่ีสามารถแขงขันได ท้ังใน

ดานราคาและรูปแบบ เพ่ือสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องในระดับตลาดตางๆ อันจะนํามาซ่ึงผลกําไรท่ีมากขึ้น

ตามยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง เพ่ือลดตนทุนและคาใชจายดานการขายและบริหาร

ของบริษัท    

ธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดวางแผนกําหนดราคาในแตละสวนคือ ธุรกิจคุม

ขันโตก การกําหนดราคาอาจจะสูงกวาคูแขงเนื่องจากชุดการแสดงแตละชุดมีความเปนอักลักษณ โดดเดน แตกตางจาก

คูแขง สวนบริการอาหารแบบบุฟเฟต ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีใกลเคียงกับคูแขง ในสวนศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา 

ราคาท่ีบริษัทกําหนดเปนราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กําหนดราคาบริษัทกําหนดราคาสูงกวาคูแขง เนื่องจากบริษัทใชวัสดุอุปกรณคุณภาพสูง 

การออกแบบโปรง อยูสบาย ราคาท่ีบริษัทกําหนดจึงเปนราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 
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3) กลยุทธการจําหนายและชองทางการจําหนายของบริษัท 

บริษัททําการจําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคา ซ่ึงเปนหางขายอุปกรณตกแตงบาน โดยลูกคาเหลานี้จะเปน

หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญท่ีมีชื่อเสียง ไดแก โฮมโปร โฮมเวิรค ไทวัสดุ และเฮาสแอนดโฮม เปนตน 

ลูกคาขายสงในภูมิภาคตางๆ และลูกคากลุมตกแตงบานท่ัวไป เพ่ือใหสามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมท้ังตลาดใน

กลุมโครงการหมูบานจัดสรร โรงแรมและรีสอรท อีกดวย 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทใชชองทางการจําหนาย

ผานบริษัททัวร โดยเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการทองเท่ียวของบริษัททัวร โดยประชาสัมพันธผานชองทาง

อินเตอรเน็ต การทองเท่ียวแหงประเทศไทย รวมถึงใหฝายการตลาดเขาติดตอแนะนํากับกลุมลูกคาใหมๆ ท้ัง

นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดท่ีจะขายผานชองทางออนไลนในอนาคตอีกดวย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนโครงการอยูใน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทมุงเนนคนพ้ืนท่ีเปนหลัก 

ชองทางท่ีใชจึงเปนชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี และบริเวณใกลเคียง 

• กลยุทธการจัดสงเสริมการขาย 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป บริษัทกําหนดแผนการตลาดเร่ิมดวยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพประเภทหนังสือตกแตงบาน 

นิตยสาร Decoration Guide หนังสือกอสรางและวัสดุ เขารวมงานแสดงสินคาท่ีเกี่ยวกับบาน และรวมกับ

หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ เพ่ือเปดตัวสินคาใหเปนท่ีรูจักแกผูบริโภคโดยตรง 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดจัดเตรียมแผนการ

สงเสริมการขาย โดยมุงเนนไปในสวนของศูนยประชุมแหงชาติ คุมคํา ซ่ึงบริษัทเห็นวามีศักยภาพ โดยจะเนนการ

ออกบูธ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซ่ึงศูนยการประชุมนานาชาติ คุมคํา ไดรับรางวัลจากการประกวดหองจัด

ประชุมสัมมนา จากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB สวนศูนยวัฒนธรรมอาหาร

และการแสดง คุมขันโตก บริษัทจะเนนทําการสงเสริมการขายไปยังบริษัททัวร ใหบรรจุโปรแกรมคุมขันโตกไวใน

โปรแกรมการทองเท่ียว   

ธุรกิจพัฒนาอสังหริมทรัพย บริษัทไดลงโฆษณาในนิตยสารทองถ่ิน ใหสวนลดกับผูแนะนําลูกคารายใหม จัด

สงเสริมการขายใหสวนลด และจัดของแถมใหกับลูกคา  
 

• ลักษณะลูกคา 

ลูกคาของบริษัทเปนผูคาเทรดดิ้ง ทําการคาขายสินคาพัดลมโคมไฟมามากกวา 10 ป มีความเชี่ยวชาญรอบรูในตัวสินคาเปน

อยางดี ซ่ึงฐานลูกคารายใหญจะเปนกลุมลูกคาโครงการ เชน โรงแรม รีสอรท ซ่ึงจะมีปริมาณการสั่งซ้ือจํานวนมาก และเปนลูกคาท่ี

เคยสั่งซ้ือสินคากับบริษัทมากอน และมีความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาของบริษัท 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กวารอยละ 70 จะเปนลูกคานักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมากับบริษัททัวร โดยสวนใหญเปนชาวตางชาติ สวนท่ีเหลือเปนลูกคาประเภท Walk in ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ

เชนกัน ในสวนของศูนยประชุมสัมมนา ลูกคาสวนใหญเปนองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีตองการหองจัดเลี้ยง 

หองประชุมสัมมนา ซ่ึงบริษัทมีหองหลายขนาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในโครงการทาวนโฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลูกคาเปนคนในพ้ืนท่ี หรือผูท่ีตองทํางานใน

จังหวัดชลบุรี หรือบริเวณใกลเคียง  
 

• สภาวะการแขงขัน 

อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแขงขันเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยลูกคาประเภทหางสรรพสินคาและ

รานคาปลีกขนาดใหญ ไดนําสินคาเขามาจําหนายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑท่ีใกลเคียงกันกับบริษัทโดยใชกลยุทธวางสินคา

ติดกันแตราคาถูกกวา ซ่ึงบางครั้งลูกคาซ้ือไปโดยเขาใจวาเปนสินคาของบริษัทในปท่ีผานมา  
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อยางไรก็ตาม สินคาท่ีนําเขามาเพ่ือแขงขันกับบริษัทนี้ ไมมีบริการศูนยซอมและอะไหล ซ่ึงตางกับสินคาของบริษัทท่ีมีการ

บริการหลังการขาย ทําใหบริษัทยังสามารถยืนหยัดแขงขันอยูได ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในขั้นตอนการออกแบบรูปลักษณของสินคา

และบรรจุภัณฑใหมท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความโดดเดนและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาดวย สวนการสงเสริมการขายนั้น บริษัทเนนให

ตัวแทนจําหนายหาชองทางการจัดจําหนายใหมเพ่ิมเติม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเท่ียวและเปน

ชาวตางชาติ ซ่ึงบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากคุณภาพของสถานท่ี การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําใหผูท่ีมาสัมผัส

สัมผัสไดถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมลานนาอันเปนจุดแข็งของสินคาและบริการของศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุม

ขันโตก” และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา 

 

การจัดหาผลติภัณฑหรือบรกิาร 

• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท 

ในปนี้ บริษัทไดเริ่มสั่งสินคารุนใหมเขามาจําหนาย โดยมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบในประเทศไตหวันหรือจีน บริษัทอาศัยการสั่งซ้ือ

โดยตรงกับบริษัทผูผลิต เพ่ือมิใหเสียคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น โดยราคาท่ีตกลงซ้ือขายเปนราคาตลาดและราคาจากการเจรจาตอรองซ่ึง

สมเหตุสมผล 

สําหรับบริษัทยอย มีความสามารถในการใหบริการดังนี้  

• คุมขันโตก ใหบริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมท้ังดานการ

แตงกาย ภาษา การรับประทานอาหาร และการแสดง ภายใต

สถาปตยกรรมลานนาประยุกต สามารถเปดใหบริการไดวันละ 2 

รอบ โดยแตละรอบสามารถใหบริการลูกคาไดมากกวา 800 คน

  

 

 

 

• รานอาหารไทยพลับพลา เปนหองปรับอากาศภายในตกแตงดวย

สถาปตยกรรมไทยภาคกลางประยุกต วัสดุตกแตงดวยไมสัก 

ประดับลวดลายสีทองอยางงดงาม สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา 

300 คน 

 

 

 

• ศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา  เปนอาคาร 3 ชั้น ท่ีแสดงถึง

สถาปตยกรรมลานนาประยุกต แตละหองมีการตกแตงอยางวิจิตร

บรรจง ดวยไมสักแกะสลัก ลงรักปดทอง โดยสลาฝมือชั้นครู ผนัง

กรุดวยผาพิมพลายไทยโบราณ ประดับประดาดวยโคมระยา อัน

งดงาม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการประชุมครบครัน สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา 

2,000 คน 
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• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท 

บริษัทเปนผูนําเขาชิ้นสวนตางๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากตางประเทศ นํามาประกอบเปนรุนพัดลมตางๆ โดยมีฝายวิจัย

และพัฒนาและฝายควบคุมคุณภาพ เปนผูตรวจสอบและประกอบพัดลมเพ่ือทดสอบคุณภาพ พรอมท้ังชี้แจงรายละเอียดและ

สวนประกอบ (specification) ของพัดลมแตละรุนใหกับพนักงานประกอบทราบ รวมท้ังจัดทําคูมือการประกอบเพ่ิมเติมสําหรับพัด

ลมรุนใหมท่ีบริษัทนําเขามาจําหนาย ทําใหผูซ้ือสามารถนําไปประกอบและติดตั้งไดเองตามคูมือประกอบ    

• ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 

เม่ือมีการสั่งซ้ือชิ้นสวนประกอบพัดลม ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเปนผูตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวนท่ี

ประกอบเปนพัดลมรุนตางๆ ท่ีสั่งซ้ือเขามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหแกฝายจัดซ้ือวาคุณภาพสินคาเปนอยางไร พรอมท้ัง

แจงใหแผนกประกอบทราบวาวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมแตละรุนเปนอยางไร เพ่ือจัดทําคูมือการประกอบพัดลม พรอม

ใหแผนกจัดซ้ือสามารถสั่งพิมพไดในภายหลัง 

ชิ้นสวนตางๆ ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพจะถูกสงเขาแผนกประกอบ เพ่ือนํามอเตอร กานใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคม

แกว ทอแขวน ฯลฯ และคูมือการประกอบ มาบรรจุลงกลองโฟม แลวจึงบรรจุลงกลองกระดาษท่ีมีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตาม

แบบท่ีลูกคาตองการ 

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในกระบวนการผลิต บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมตางๆ เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดซ่ึงอยูภายใตการ

ควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก 

1) บอกําจัดน้ําเสีย สําหรับสายการผลิตท่ีมีการใชสารเคมี เชน โรงชุบ เพ่ือลดมลภาวะทางน้ํากอนการปลอยน้ําท้ิง 

2) ปลองกรองควัน เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ 

3) ระบบการรีไซเคิล เพ่ือจะสามารถลดปริมาณน้ําเสียใหนอยลง 
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ปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา ในขณะท่ีสินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ซ่ึงมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วในมูลคา

ยุติธรรม 

ความเสี่ยงทางการเงิน : 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและต๋ัวแลกเงินกับสถาบันการเงินดวยเหตุท่ี

สินทรัพยดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

ท้ังนี้ บริษัทมีความจําเปนตองขยายการลงทุนในกิจการตางๆ โดยใชแหลงเงินทุนระยะสั้น ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท

ยังไมดีทําใหอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับเปนอัตราปกติ โดยไมไดรับสวนลดพิเศษ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทมีความพยายามท่ีจะปรับ

โครงสรางทางการเงินใหเหมาะสมกับโครงการลงทุนของบริษัท โดยการหาแหลงเงินทุนระยะยาวเพ่ือมาทดแทนแหลงเงินทุนระยะ

สั้นของบริษัทในปจจุบัน 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 

บริษัทมีรายการเงินใหกูยืมกับบริษัทยอย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาตนทุนดอกเบี้ยท่ีบริษัทแมจัดหา ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินใหกูกับบริษัทยอย รวม 632.45 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเงินใหกูบางสวน ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงจากการคิด

อัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาตนทุนทางการเงินในปจจุบัน สาเหตุเพราะงินใหกูจํานวนดังกลาวบริษัทใชเงินสดคงเหลือในบริษัทไปลงทุนใน

บริษัทยอยในรูปแบบการใหกูยืม จึงทําใหอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาตนทุนทางการเงินในปจจุบัน (ในอดีตบริษัทไมเคยใชเงินกูในการ

ดําเนินธุรกิจ) ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงหากถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีนิติบุคคล สวนภาษีธุรกิจเฉพาะไดรับการยกเวนเนื่องจากเปน

บริษัทในเครือตามประมวลรัษฎากร ในป 2560 บริษัทไดดําเนินเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัทยอย และนําเงินจากการเพ่ิมทุนมา

ชําระเงินกู ทําใหยอดเงินกูลดลง   

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ ซ่ึงมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงไมมีการทํา

สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญในงบการเงิน สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 

1. ดอลลารสหรัฐ 

2. หยวนจีน 

0.01 

- 

0.02 

- 

0.02 

- 

0.01 
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          อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวาบริษัทมีสินทรัพย และหนี้สินท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศนอย จึงไมมีความจําเปนตองทําสัญญา

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน : 

   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทางการคากับลูกคา เนื่องจากบริษัทเร่ิมจําหนายสินคาโดยตรง อาจยังไมทราบขอมูล

ฐานะการเงินหรือพฤติกรรมของลูกคาท่ีแทจริง ซ่ึงโดยปกติแลวบริษัทจะใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาเกาเปนระยะเวลา 30-60 วัน 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการตรวจสอบประวัติลูกคาจากแหลงขอมูลท่ีสามารถหาไดในเบื้องตน เพ่ือประกอบการพิจารณาใหสินเชื่อ

ทางการคากับลูกคา อาทิเชน เครดิตบูโร และซัพพลายเออรท่ีเคยขายสินคาใหกับลูกคารายดังกลาว เปนตน  นอกจากนี้ หากเปน

ลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคากับบริษัทเปนคร้ังแรก บริษัทจะไมใหสินเชื่อทางการคาเพ่ือเปนการลดความเสี่ยง และมีการควบคุมวงเงินท่ีจะ

ใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาแตละราย โดยนับต้ังแตบริษัทเร่ิมมีการจําหนายสินคาเองโดยตรง บริษัทยังไมเคยประสบปญหา

เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกคา 

   ความเสี่ยงจากการฝากขายสินคา 

บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจฝากขายมากข้ึน จึงมีโอกาสท่ีสินคาจะชํารุดเสียหาย หรือสูญหายได และมีตนทุนเพ่ิมข้ึนจากการ

จัดหาพนักงานขายสินคาเพ่ือเขาไปตรวจสอบดูแลสินคาอยางใกลชิด อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแผนการขาย โดยบริษัทจะเลือก

สินคารุนท่ีสามารถขายไดรวดเร็ว เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว  

   ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในโครงการตางๆ หลายโครงการ อาทิเชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมีรายได

สมํ่าเสมอแนนอน แตตองใชระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 3 ป แตเนื่องจากท่ีผานมาบริษัทไมเคยใชสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไมมี

วงเงินสินเชื่อระยะยาว บริษัทจึงมีความจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะสั้น (หุนกูและต๋ัวแลกเงินระยะสั้น) เพ่ือ

นําไปลงทุนในโครงการตางๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองได บริษัทมีแผนท่ีจะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการหาแหลง

เงินทุนท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการท่ีลงทุน หรือบริษัทอาจจะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนให

เหมาะสมกับกิจการท่ีบริษัทเขาไปลงทุน โดยบริษัทจะดําเนินการทันทีเม่ือเห็นวามีความพรอม 

 ความเสี่ยงจากการไมมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน 

        บริษัทยอย ACCG ในป 2559 ไดรับโอนท่ีดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีดินจัดสรรเพ่ือ

จําหนาย และโดยขอเท็จจริง กลุมบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรท่ีดินในลักษณะและทําเลดังกลาวเพ่ือ

จําหนาย ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะจําหนายท่ีดินจัดสรรไดในราคาท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง รวมท้ังอาจไมสามารถ

จําหนายไดภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไว ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายท่ีดินจัดสรรในราคาขายหลังหักคาใชจายในการ

ขาย (“มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ”) ต่ํากวาราคาทุนของท่ีดินจัดสรร หรือจําหนายท่ีดินจัดสรรลาชากวาท่ีบริษัทคาดการณไว 

ความเสี่ยงจากความตอเนื่องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

บริษัทยอย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการตอไปยังไมเริ่มพัฒนา การรับรู

รายไดจะเกิดความไมตอเนื่อง อาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทเกิดผลขาดทุนจากรายจายประจํา และสูญเสียโอกาสทาง

ธุรกิจ อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางหาโครงการท่ีมีขนาดไมใหญ ใชเงินทุนไมมาก สามารถสรางเสร็จและขายไดรวดเร็ว มาพัฒนา

ในโครงการตอไป 
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัทในการออกหุนกูของบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563 

มีการระบุขอกําหนดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน ซ่ึงบริษัทจะตองปฏิบัติตาม อีกท้ังบริษัท 

อาจตองไดรับความยินยอมจากผูถือหุนกู หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญท้ังหนี้สิน สวนของผูถือหุน และการจําหนาย

สินทรัพย การผิดขอกําหนดดังกลาวอาจสงผลใหผูถือหุนกูเรียกรองใหบริษัทชําระคืนเงินกูท้ังหมดพรอมดอกเบี้ยตามหุนกูท่ีคํานวณ

จนถึงขณะนั้น ซ่ึงถือเปนการถึงกําหนดชําระใหแกผูถือหุนกูโดยทันที ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ

สวนของผูถือหุน เทากับ 1.17 เทา โดยบริษัทจะตองดํารงไวซ่ึงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.50 เทา  
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอ่ืนๆ 

ขอมูลของบรษิัท 

 

  

ชื่อบริษัท บรษิัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Advanced Connection Corporation Public Company Limited 

ชื่อยอหลักทรัพย “ACC” 

เลขทะเบียนบริษทั        0107537001919 (เดิมเลขท่ี บมจ. 438) 

ประเภทธุรกจิ ธุรกจิผลติและจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธรุกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา

อสังหารมิทรัพย 

ที่ตั้งสํานกังานใหญ     เลขท่ี 32  ถนนศรนีครินทร (ปากซอยศรีนครินทร 40) 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท :    0 2748 2400 

โทรสาร  :    0 2748 2402 

ที่ตั้งสาขา 001 เลขท่ี 291 หมูท่ี 4  นิคมอตุสาหกรรมบางปู  ซอย 5 บี  ถนนสุขุมวิท 

ตําบลแพรกษา  อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ 10280   

โทรศัพท :    0 2324 0524, 0 2324 0526-7 

โทรสาร  :    0 2324 0587 

เว็บไซต www.acc-plc.com 

ทุนจดทะเบียน           524,999,912.50 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,099,999,650 หุน  

มูลคาที่ตราไวตอหุน 0.25 บาท 

กลุมอุตสาหกรรม สินคาอุปโภคบริโภค 

หมวดธุรกิจ ของใชในครวัเรือนและสํานักงาน 
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ขอมูลอางอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหุนสามัญ :   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  :   0 2009 9000 

 โทรสาร   :   0 2009 9991 

 

ผูสอบบัญชี :    บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด 

 เลขท่ี 338 อาคาร A ชั้น 8 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ   

ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท  :   09 7445 4459 

  

ผูตรวจสอบภายใน :    บริษัท สอบบัญชีไทย จํากัด 

       เลขท่ี 162/400 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท  :   0 2920 1920-1, 0 2920 1821 

 โทรสาร   :   0 2920 3572 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย :    บริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด 

 เลขท่ี 900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 12 ถนนเพลินจติ 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  :   0 2252 1588 

 โทรสาร   :   0 2257 0440 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :    บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จํากัด 

 เลขท่ี 121/82 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท  :   0 2641 2045 

 โทรสาร   :   0 2642 2919 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน :    บริษัท แอบโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด 

 เลขท่ี 98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 27 ยูนิต 2703-2704 

  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท  :   0 2108 1233 

 โทรสาร   :   0 2108 1255 
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สถาบันการเงินที่ติดตอ :    ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขา บางกะป 

 ธนาคาร กรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)  สาขา บางนา 

 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขา ถนนศรีนครินทร ก.ม.9  

 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขา ถนนสรรพาวุธ 

 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)  สาขา ศรีนครินทร 
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 

ทุนจดทะเบียน จํานวน        524,999,912.50   บาท (หารอยย่ีสิบสี่ลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอย

สิบสองบาทหาสิบสตางค) 

แบงออกเปน              2,099,999,650   หุน   (สองพันเกาสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันหก

รอยหาสิบหุน) 

มูลคาหุนละ                                    0.25   บาท (ย่ีสิบหาสตางค) 

ทุนชําระแลว จํานวน           335,763,639.25  บาท  (สามรอยสามสิบหาลานเจ็ดแสนหกหม่ืนสามพันหก

รอยสามสิบเกาบาทย่ีสิบหาสตางค) 

โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ                           1,343,054,557   หุน   (หนึ่งพันสามรอยสี่สิบสามลานหาหม่ืนสี่พันหารอย

หาสิบเจ็ดหุน)  

หุนบุริมสิทธิ           -     หุน (ศูนยหุน) 

โครงสรางการถือหุน 

โครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนคร้ังลาสุด เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561 จัดทําโดย บริษัท ศูนย

รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนดังนี ้

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 

 

 

ผูถือหุนตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุนสามัญ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 2,397 1,240,209,945 92.34 

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว     21   102,844,612   7.66 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนสามัญ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1. นาย เปยมศักด์ิ ลิมปตักมงคล 255,396,209 19.02 

2. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร 103,196,693  7.68 

3. นาย นันทนัช พิบูลนันท  76,396,700  5.69 

4. นาย ปกรณ ธีรธํารง  72,424,000  5.39 

5. นาย อนุโรจน เสนียประกรณไกร   51,000,000  3.80 

6. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ  50,500,000 3.76 

7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED  49,600,533  3.69 

8. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ  46,063,700  3.43 

9. นาย โรจนศักด์ิ เสนียประกรณไกร  34,500,000 2.57 

10. MRS. YUHUA YAN   30,190,368  2.25 
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การออกหลักทรัพยอ่ืน 

ต๋ัวแลกเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง  

หุนกูระยะยาว 

ระหวางป 2559 บริษัทไดออกหุนกูครั้งท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผู

ถือหุนกู และไมสามารถไถถอนกอนครบกําหนด จํานวนเงินมูลคารวมท้ังสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดชําระ

วันท่ี 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป เพ่ือจําหนายแกนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชชําระคืนหนี้เดิม ซ่ึงจะเปนการลดภาระตนทุนทาง

การเงินของบริษัท และเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปจจุบันและโครงการใหม และรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษัท หุนกูดังกลาวมีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และกําหนดชําระคืนเงินตนคร้ังเดียว

ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 25561 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแลว  

หลักทรัพยแปลงสภาพ (Warrant) 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ACC-W1) จํานวน

ไมเกิน 300,000,000 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วันท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม 2559  

(เริ่มซ้ือขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559) 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 299,999,650 หนวย 

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ 299,999,650 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท) 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุนละ 1.25 บาท (เวนแตจะมีการปรับ

ราคาใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 

2559 จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ท้ังนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท

จะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ -0- บาท (ศูนยบาท) 

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2559 
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

 

ผูถือหุน 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองคกร 

 คณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจเทรดด้ิง 

 
รองกรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจพลังงาน 
 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บัญชีและการเงิน 
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แผนภาพขางตนแสดงถึงโครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปจจุบัน โดยรายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ

สําคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไดเปดเผยในสวนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ 

โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบรษิัท 

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร  (Risk Management Committee : RMC) 

5) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัท โดยมุงการสรางมูลคาในระยะยาวใหกับผูถือหุน 

3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนติดตามผลการนํากลยุทธไป

ดําเนินการและผลการดําเนินงาน 

4) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญ เชน โครงการลงทุนในธุรกิจใหม การซ้ือขายทรัพยสิน การตกลงเขาทํารายการท่ี

สําคัญ และการดําเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนด 

5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ 

ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

6) พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกร การแตงตั้งประธานเจาหนาท่ีบริหาร และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  

7) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการบริหารอยางสมํ่าเสมอ และกําหนดคาตอบแทน 

8) อนุมัติรายการลงทุน การใหกูยืม หรือรายการดําเนินธุรกิจปกติท่ีมีขนาดรายการเกินกวา 200 ลานบาท 

9) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล 

10) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

11) ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

13) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน

รายงานประจําปและครอบคลุมในเร่ืองสําคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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15) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน 

16) เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวม เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง

การเงิน และงบประมาณ ของบริษัทท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถือหุน 

2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณท่ีใชในการประกอบธุรกิจ และ

งบประมาณรายจายประจําปเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติ และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนา

ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 

3) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และ

กําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน 

4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด 

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งาน

ดานปฏิบัติการ และงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร 

6) เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอ่ืนๆ 

7) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพ่ือเสริมชื่อเสียงและภาพพจนท่ีดีของบริษัท  

8) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

9) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน การ

บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ตลอดจนการสงเคราะหและ

สวัสดิการตางๆ  

10) พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท ท้ังนี้ ภายใตวงเงินท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตาม

ตารางอํานาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) 

11) มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได รับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยาง

แทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม

หนังสือมอบอํานาจท่ีใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัทได

กําหนดไว ท้ังนี้ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร

นั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาท่ี

บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปนี้ นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ ลง

ลายมือชื่อรวมกับ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร เศวตรัตน รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
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องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

รายนามคณะกรรมการบริษัท การเขาประชุมสามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน และจํานวนคร้ังของการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณท่ีใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ  

รายจายประจําป 

3) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท 

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูท่ีเกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอํานาจ

และหนาท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการวาจาง หรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบ

และสอบสวนได ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ตําแหนง 
ประชุมสามัญผูถือหุน 

คร้ังท่ี 1/2560 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ ์ ไทย ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เขาประชุม 9/9 

2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล ไทย รองประธานกรรมการบริษัท เขาประชุม 4/9 

3. ดร.อริชัย รักธรรม ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เขาประชุม 9/9 

4. นายแพทยชาญศิริ  ซ่ือตรง ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เขาประชุม 9/9 

5. นายพสุ  สุขุมวาท ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เขาประชุม 8/9 

6. นายยุทธนา  แตปางทอง ไทย กรรมการ เขาประชุม 9/9 

7. นายศริน  เรืองศร ไทย กรรมการ เขาประชุม 9/9 

8. นายปวินท  เรืองวรบูรณ ไทย กรรมการ เขาประชุม 8/9 

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน ไทย กรรมการ เขาประชุม 9/9 

10. นายกานต กังพิสดาร  ไทย กรรมการ - 6/6 
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8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน คราวละ 1 ป ตามรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท และแตงต้ังผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

9) คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ สํานักงาน สาขา 

โรงงาน หรือสถานท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย 

10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนคร้ังของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มีดังนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

วัตถุประสงค 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจัดต้ังขึ้นครั้ง

แรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 เพ่ือสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด

ยอย รวมท้ังสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกําหนดคาตอบแทนสําหรับ

กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือ

หุนแลวแตกรณี 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขาประชุม 

1. ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายแพทยชาญศิริ  ซื่อตรง กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

2) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อาจไดรับการแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ท่ีพนจากตําแหนงตามขอ 1) 

หรือ 3) ได โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทดแทนตามขอ 3) จะอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงตนเขาดํารงตําแหนงแทน

เทานั้น 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ตําแหนงวางลง และ/หรือ แตงต้ังเพ่ิม 

3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

5) จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

6) กําหนดคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดย

การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 

และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติ 

7) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาท่ีใหคําชี้แจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ี

ประชุมผูถือหุน 

8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําปของบริษัท 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝายบริหาร และ

หนวยงานตางๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหบรรลุตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

มีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวยกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกคร้ัง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา 

3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีมา

ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุม 

4) การลงมติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนท่ีมีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออก

เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ 

5) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวนแต

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ 

ใหแกท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดวยกรรมการและ

ผูบริหารอยางนอย 3 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ 

โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนคร้ังของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

         

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC) 

วัตถุประสงค 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC) ไดจัดต้ังข้ึนตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยไดมีการทบทวนองคคณะ รวมท้ังขอบเขตอํานาจ หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมย่ิงขึ้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ

ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองคกร ซ่ึงถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขาประชุม 

1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 

2. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 

3. นายเอกวัชร  เศวตรัตน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 
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บริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกํากับ

ดูแลกิจการขององคกรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 

และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : 

COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร และปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ

บริษัท ท้ังนี้ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียขององคกรสามารถเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานเชิงกลยุทธของบริษัท มุงไปสูการ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็น

วาเหมาะสม 

3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพนจากตําแหนงเม่ือ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีพนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ 3) ได โดยบุคคลท่ีไดรับ

การแตงต้ังเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามขอ 3) จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึงตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทานั้น 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาสอบทาน นําเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือรับทราบ 

3) กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบริษัท

และบริษัทยอย มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง                        

4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ และดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมี

การจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพ่ือใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังการนําระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองคกร 

6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางสมํ่าเสมอ 

7) พิจารณาแตงต้ังอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/

หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมท้ังกําหนด

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ท้ังนี้ ผูบริหาร และ/หรือ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 

และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของตอ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตาม

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีอํานาจใน

การเรียกประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกคร้ัง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา 

3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง

เปนประธานท่ีประชุม 

4) มีการประชุมเปนการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน 

และ/หรือ ผูสอบบัญชี อยางสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผูท่ีมีสวนได

เสียใดๆ ในเรื่องท่ีพิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 

6) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพ่ือให 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้ หนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุม

จะครอบคลุมเร่ืองตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจง

การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวย กรรมการและผูบริหารอยาง

นอย 3 คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจํานวนคร้ังของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขาประชุม 

1. ดร. อริชัย รักธรรม       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 

2. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง    กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 

3. นายยุทธนา แตปางทอง กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการ แนวทางกําหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธการประกอบ

ธุรกิจ รวมท้ังงบประมาณประจําป ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามวัตถุประสงค

และขอบังคับของบริษัท 

2) บริหารธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไว 

3) ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ท้ังบริษัทและ

บริษัทยอยใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเนื่องเปนประจํา 

4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม 

5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและบริษัท 

โดยรักษาสภาพคลองของบริษัทไวไดอยางตอเนื่อง 

6) กําหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจดานอ่ืนๆ ของบริษัท ภายใตขอบเขตท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท ในแตละธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอบริษัท รวมท้ังวาง

แนวทางในการพิจารณาท่ีสําคัญแตละกลุมธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารแตละทานรับผิดชอบอยู 

8) ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงินทุก

แหง ท้ังนี้ การทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ตองมีวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท 

9) การจัดซ้ือ การจัดจางใดๆ หรือการจัดทําทรัพยสิน และการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินในแตละคร้ัง หรือแตละเร่ือง

สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท ท้ังนี้ รวมท้ังหมดตองไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติในแตละป 

10) การเชา หรือใหเชาทรัพยสินแตละแหง สามารถกระทําไดโดยมีอัตราคาเชาแตละแหงไมเกิน ปละ 50 ลานบาท 

11) การบริจาคเพ่ือการกุศล สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง ท้ังนี้ รวมท้ังหมดตองไมเกิน

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติในแตละป 

12) การเปด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัท 

13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดไว 

14) การคัดเลือก การแตงต้ัง การถอดถอน การปรับเลื่อนตําแหนง หรือ/และ การลดระดับตําแหนงใดๆ ของบุคลากรใน

บริษัท ซ่ึงรวมถึงการปรับลดคาจาง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรร

โบนัส เพ่ือตอบแทนการทํางาน หรือความดีความชอบ รวมถึงการเลิกจางบุคลากรระดับผูบริหาร  

15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจชวงใหผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการ

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ท้ังนี้ การอนุมัติรายการของ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท 

และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ตองเปนไปตามนโยบายและข้ันตอน ตามท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหนวยงานกํากับดูแล  

16) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแก

คณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ 

ดวย 
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องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนคร้ังของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มี

ดังนี้ 

 

เลขานุการบรษัิท (Company Secretary) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

2) จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม 

3) จัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวของ 

4) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5) ดูแลและใหคําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6) ดูแลเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน 

7) ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

8) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฏหมายขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง

ประกาศและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับตลาด ตลอดจนสอดคลองกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัท 

ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป โดยกรรมการผูซ่ึงมีหนาท่ีเพ่ิมเติมใน

ฐานะเปนคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ี 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขาประชุม 

1. นายยุทธนา  แตปางทอง กรรมการผูจัดการ 

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ 

9/9 

2. นายศริน  เรืองศร รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

9/9 

3. นายปวินท  เรืองวรบูรณ รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจพลังงาน 

9/9 

4. นายเอกวัชร  เศวตรัตน รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจเทรดด้ิง 

9/9 

5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน 

9/9 

6. นางสาวณัฐกาญจน สันตยานนท เลขานุการบริษัท 9/9 
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ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยเปนตัวเงิน จํานวนรวม

ท้ังสิ้น 2,309,000 บาท ซ่ึงประกอบดวยบําเหน็จกรรมการ คาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจายเปนรายบุคคล ดังนี้ 

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาท่ีทบทวนและอนุมัติกําหนด

คาตอบแทนของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดเพ่ือจูงใจและรักษาผูบริหารท่ีสําคัญ และสอดคลอง

กับผลการดําเนินงานของบริษัท ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

 คาตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุมตอครั้ง 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

20,000 

12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

18,000 

12,000 

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

5,000 

3,000 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คาตอบแทน (บาท) 

1. พลเอก เกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ ประธานกรรมการบริษัท 680,000 

2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
179,000 

3.   ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

448,000 

4.   นายแพทยชาญศิริ  ซื่อตรง กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

237,000 

5.  นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

225,000 

6.   นายยุทธนา  แตปางทอง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 
112,000 

7.   นายศริน  เรืองศร กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ 112,000 

8.   นายปวินท เรืองวรบูรณ กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ 102,000 

9.   นายเอกวัชร เศวตรัตน กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
92,000 

10. นายกานต กังพิศดาร กรรมการบริษัท 112,000 
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โดยในงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกผูบริหาร ตามนิยามของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมจํานวน 5 รายเปนเงินท้ังสิ้น 12,925,375 บาท ซ่ึงประกอบดวยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ   

  

 รูปแบบ วัตถุประสงค 

คาตอบแทนแบบคงที ่ เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืน 

เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เพ่ือจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีความรูความสามารถ 

คาตอบแทนจงูใจระยะสั้น เงินโบนัสประจําป เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ไดกําหนด

เปาหมายไวในแตละป ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน 



 

 

รายงานประจําป 2560  43 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปรงใส เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของกิจการ และเพ่ิมความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับ

ดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย 

2) คณะกรรมการมีความมุงม่ันท่ีจะสรางความเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบ

และระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา

ของตนเอง 

3) การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 

สิทธขิองผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 

ในป 2560 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 โดยจัดการประชุม ณ 

โรงแรมเมเปล กรุงเทพฯ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา

กอนวันประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทไดดําเนินการจัดเตรียมหนังสือ

มอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม

และออกเสียงแทนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีไดเขารวม

ประชุม เพ่ือใหขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระตางๆ โดยกอนการเร่ิมการประชุม ฝายจัดการประชุมของบริษัทไดมีการแถลงให

ผูถือหุนทราบสิทธิตามขอบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น 

รวมท้ังการต้ังคําถามตอท่ีประชุม ท้ังนี้ ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพียงพอ และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมอยางเทาเทียมกัน และไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมท่ีถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพ่ือใหผูถือหุนท้ังท่ีมารวม

ประชุมและมิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบได 

 

สิทธขิองผูมีสวนไดเสยีกลุมตาง ๆ 

เพ่ือความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทพยายามทําหนาท่ีเปนนิติบุคคลตัวอยางโดย

ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธในการดําเนินงาน 

ริเร่ิมการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนท่ีสําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานดานการเงิน ท้ังทางตรง
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และทางออมโดยผานฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมท้ังผานการมอบหมายใหผูบริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมี

นโยบายการควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงดานการเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมอยูในการดําเนินงานของบริษัท ฝายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบ

วานโยบายดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

นําเรื่องตางๆ นั้นไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพ่ือไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน ดังนี้ 

1) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความ

เหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยราคา

และเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ไวใน

รายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว 

2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

• กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

• หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ี

ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ กอนท่ีงบการเงินจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทไดยึดถือตามขอพึงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of 

Conduct) เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 

ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยผูท่ีเกี่ยวของไดลงนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือ

ปฏิบัติ ท้ังนี้ บริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึง

กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 

 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีประสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกิจ จํานวน 10 ทาน ไดแก 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน และกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน (คิด

เปน 1 ใน 2 ของกรรมการท้ังคณะ) ซ่ึงบริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปนี้ นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

ลงลายมือชื่อรวมกับ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร เศวตรัตน รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 คร้ังในแตละป และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน 

โดยหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาในแตละวาระ จะถูกสงใหแก

กรรมการลวงหนาเพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพ่ือการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ 

1-2 ชั่วโมง มีการจดบันทึกการประชุมอยางพิถีพิถัน และสงใหกรรมการทุกทานเพ่ือใหการรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บ

อยางเปนระบบและงายในการคนหาหากตองการ โดยเลขานุการบริษัท 

 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรฐานเปนสากล และความสอดคลองกับ

นโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของ

นโยบายการกํากับดูแลท่ีดี ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวน 3 ทาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• บริษัทไดกําหนดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย และขอกําหนดท่ี

เกี่ยวของอยางเครงครัด 

• ฝายจัดการของบริษัทไดมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม

เปาหมาย พรอมท้ังระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือกําหนดหาแนวทางแกไขและปรับปรุง 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการใหรายงานทางการเงินของ

บริษัทท่ีจัดทําข้ึนมีขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองครบถวนโปรงใส ท้ังนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการ

เงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือ

ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีแสดงฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานท่ีครบถวนเปนจริง และสมเหตุสมผล 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีมีความเปนอิสระและไมเปน

ผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของ

บริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ี

ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดย

ตลอด 

ในสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยังมีไม

มากนัก แตไดมอบหมายใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมท้ัง

นักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดท่ี เว็บไชต : www.acc-plc.com 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคูไปกับการยึดม่ันในหลัก

จริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหหลักการและนโยบายตางๆ ภายในองคกรมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองตอความรับผิดชอบของสังคม

และชุมชน ท้ังในแงของกระบวนการจดัการภายในองคกร การสรางองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ดวยเชื่อวาองคกรท่ีดี

จะเติบโตอยางย่ังยืนไดภายใตสังคมท่ีเปนสุข และยังคงมุงหมายเพ่ิมพูนมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตอไป 

 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดวางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

กลาวคือการไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆ ตองคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคารวมท้ังผูท่ีมีความเกี่ยวของ การ

รักษาคําม่ันและตรงตอเวลา เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กรณีท่ีมีผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้นโดยไมสุจริต ทางบริษัทพรอม

เปดเผยรายละเอียดตอคูคาเพ่ือเขารวมในการตัดสินใจแกปญหารวมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย

ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล 

ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง

การคาดวยการกลาวหาในทางราย 

 

การดําเนินการเก่ียวกับการตอตานการทจุริตคอรรปัชัน่ 

ปจจุบันปญหาคอรรัปชั่นยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึน และหย่ังรากลึกลงในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงผลใหการ

ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยาง

สัมฤทธ์ิผล ผูนําท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง มุงปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงนโยบาย

ความรวมมือนี้ไดขยายมาสูภาคธุรกิจดวย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ 

การทําหนาท่ีสําคัญในการเปนแบบอยางท่ีดีของการตอตานการคอรรัปชั่นใหภาคเอกชน อีกท้ัง บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะดําเนิน

ธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให

เกิดความเปนรูปธรรมในการตอตานคอรรัปชั่นท่ีชัดเจน 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนหลักการท่ีบริษัทยึดม่ัน พรอมท้ังใชเปนแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองคกร เนื่องดวย 

บริษัทเนนการบริหารองคกรในรูปแบบครอบครัว ท่ีมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกัน บริษัทจึงใหความสําคัญ

กับพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ไมมีชนชั้นศักดินา ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนไมนําความแตกตาง ดานเชื้อชาติ สัญชาติ 

ภูมิลําเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณคาความเปนมนุษย เพราะบริษัทเชื่อวามนุษยทุกคนลวนมีเกียรติ ศักด์ิศรี สิทธิและ

เสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกตางดังท่ีกลาวมาแลว บริษัทยังมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของผูทุพพลภาพท่ีมีศักยภาพ

สามารถทํางานได โดยในโอกาสตอๆ ไปบริษัทจะเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขาทํางาน เปนสวนหนึ่งขององคกร จัดสรรใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามความรับผิดชอบในขอบเขตท่ีสามารถทําได และมีความคาดหวังในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหกับบุคคลเหลานี้ตอไปใน

อนาคต 

 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทท่ีมีคุณคาย่ิง จึงเปนนโยบายของ

บริษัทท่ีจะใหการปฏิบัติท่ีเปนธรรมท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ังโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลัก

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

2) ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 

3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

4) การแตงต้ังและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และต้ังอยูบนพ้ืนฐาน

ของความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 

5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม

และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัด

กิจกรรม 5ส เพ่ือใหสภาพแวดลอมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย 

 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ผลิตภัณฑของบริษัททุกชิ้นผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ พรอมการรับประกันตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขท่ีใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด รวมท้ังการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใชงานของสินคา รวมถึงบริษัทมีการปรับปรุง

กระบวนการผลิตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิตใหมๆ เพ่ือผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ 

 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีบริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก ท้ังนี้ เพ่ือรักษาและดํารงไวซ่ึงระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู เชน 

1) การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน 
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2) สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การ

ใชน้ําอยาง ประหยัด และการแยกขยะ เปนตน 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินกิจการ ควบคูไปกับการปองกันและคนหาความบกพรองและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน แมวาระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทจะเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง แตคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ก็ยังพยายามท่ีจะ

พัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้นตอไป โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัท แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปดวยกรรมการ 3 ทาน ไดแก ดร.อริชัย รักธรรม นายแพทยชาญศิริ ซ่ือตรง และ 

นายพสุ สุขุมวาท ลวนแตเปนกรรมการอิสระจากภายนอก ซ่ึงเปนตัวแทนของสาธารณชน มีหนาท่ีสอดสองดูแลการ

ดําเนินการของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงรายการระหวาง

กันของบริษัทกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทไดจัดต้ังแผนกควบคุมภายในข้ึนในป 2542 เพ่ือทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพ่ือการควบคุมท่ีดี ซ่ึงประกอบไปดวยการประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยท้ังภายในและภายนอก อันจะมีผลตอบริษัทท้ังในแงของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และ

สถานภาพทางการเงินท้ังในปจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการตรวจสอบภายใน

บริษัทรวมถึงระบบตางๆ ภายในบริษัท ท้ังในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้

การคา เจาหนี้การคา การเก็บสินคา การสั่งซ้ือวัตถุดิบ การนําเขาและการสงออก การลงบัญชี รายการทรัพยสิน การ

วิเคราะหตนทุน การผลิต และดานพนักงาน ในปจจุบัน บริษัทไดใชผูตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เนื่องจาก

บริษัทตองการใหเกิดความเปนอิสระอยางแทจริงในการดําเนินการตรวจสอบภายใน 

3) ผูบริหารของบริษัท มีนโยบายใหฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน

ในบริษัท วามีจุดใดบางท่ีตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สงใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือประชุมหาขอสรุป และทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ในรอบระยะเวลาป 2560 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป 2560 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมของบริษัท 

• การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความ

เหมาะสมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท เชน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือหารือ

และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน 

• การพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมท้ังสอบทานคุณสมบัติ

ของผูสอบบัญชี ใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

เพ่ือพิจารณาลงมติแตงตั้งตอไป 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 ท่ีจัดประชุมเม่ือ

วันท่ี 29 กันยายน 2558 มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรข้ึน ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน มี

วาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยมีรายละเอียดดังไดเปดเผยในสวนของโครงสรางการจัดการ 
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รายการระหวางกัน                                              หนวย : พันบาท 

บริษัท/บุคคล 

ที่เก่ียวของ 

มูลคารายการ  

(พันบาท) คําอธิบาย ลักษณะความสัมพันธ 

ความจําเปน และ

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

บริษัท ซี.อี.ไอ. 

(เชียงใหม) จํากัด 

290,800 493,178 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 99.99 

ใหบริษัทยอยกูเงินเพ่ือ

ซื้อที่ดิน อาคารและส่ิง

ปลูกสราง และกิจการ

ของศูนยวัฒนธรรมและ

การแสดงคุมขันโตก 

โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 

3.50% ลดลงเหลือ 

0.75% ต้ังแต 1 พ.ค. 

2558 รายการมีความ

สมเหตุสมผล 

182 23,913 ดอกเบี้ยคางรับ 

- (41,340) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

200,000 1,000 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(53,660) (1,000) คาเผ่ือดอยคาเงินลงทุน 

2,814 3,746 ดอกเบี้ยรับ 

- (3,746) 
หนี้สงสัยจะสูญ 

ดอกเบี้ยรับ 

บริษัท เอซีซี  

อิเลคทริค จํากัด 

100,000 1,000 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 99.99 

เพ่ือขยายการลงทุนใน

ธุรกิจอ่ืน ลาสุด 13 มิ.ย. 

2559 ไดเขาซื้อหุน 

100% ในกลุมบริษัท

สระบุรีโปรเจค 

187,200 290,000 เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

1,101 1,204 ดอกเบี้ยคางรับ 

1,703 1,204 ดอกเบี้ยรับ 

19,000 - เงินปนผลรับ 

กลุมสระบุรี  

โปรเจค 

1,800 900 คาบริการทําบัญชี บริษัทลงทุน 

รอยละ 100  

ผาน บจก. เอซีซี  

อิเลคทริค 

บริษัทเรียกเก็บ

คาบริการทําบัญชี 

12,603 - เงินทดรองจาย 

บริษัทสํารองจาย 

คากอสรางแผงโซลาร 

เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต 

บริษัท เอซีซี กรีน 

เอนเนอรจี จํากัด 
3,250 3,250 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 99.99 

เพ่ือขยายการลงทุน 

ในธุรกิจอ่ืน  

ปจจุบันยังไมได

ประกอบกิจการ 

บริษัท เอซีซี  

แลนดมารค จํากัด 

37,500 37,500 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 75 

ประกอบกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

2,000 - เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 75 

อัตราดอกเบี้ย 7.50 % 

เพ่ือใชหมุนเวียน 22 3 ดอกเบี้ยคางรับ 

241 54 ดอกเบี้ยรับ 

บริษัท บางปะกง  

โซลา เพาเวอร 

จํากัด 

24,990 24,990 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
บริษัทยอยถือหุน 

รอยละ 51 

เพ่ือขยายการลงทุนใน

ธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา 

ลงทุนในราคา Par ซึ่ง

เปนราคาที่เหมาะสม 

203 165 คาบริการทําบัญชี 
บริษัทเรียกเก็บ

คาบริการทําบัญชี 
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บริษัท/บุคคล 

ที่เก่ียวของ 

มูลคารายการ  

(พันบาท) คําอธิบาย ลักษณะความสัมพันธ 

ความจําเปน และ

ความสมเหตุสมผลของ

รายการ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

บริษัท ดับบลิว. 

โซลา จํากัด 

1,729 1,110 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

บริษัทรวม โดยบริษัท 

ถือหุนรอยละ 49.00 

 

ขยายธุรกิจไปดาน

พลังงานทดแทน ซึ่ง

โครงการน้ีเปนโครงการ

แรกของบริษัท ลงทุนใน

ราคา Par ซึ่งเปนราคา

ที่เหมาะสม 

42,303 40,574 
เงินลงทุนในบริษัทรวม  

(วิธีสวนไดเสีย) 

70 70 เงินใหกูยืมระยะส้ัน เพ่ือใชสรางแผงโซลาร 

บริษัท สวน

อุตสาหกรรม 

วินโคสท จํากัด 

(มหาชน) 

(WIN) 

14,000 - 
ลูกหนี้การคา 

และลูกหนี้อ่ืน  

ผูถือหุนใน 

บริษัท บางปะกง 

โซลาร เพาเวอร จํากัด 

และบริษัทดับบลิว. 

โซลา จํากัด 

เงินลงทุนใน 

บริษัท105 โซลา 

เพาเวอร จํากัด  

ในวันที่ 24 สิงหาคม 

2560 บริษัทไดยกเลิก

การลงทุน เนื่องจาก

โครงการ 

มีความลาชา 

- 14,000 
เงินจายลวงหนา 

เพ่ือการลงทุน 

บริษัท ไพรม 

แมนชั่น จํากัด 

250 250 

ถือหุนในบริษัท  

เอซีซี แลนดมารค จํากัด 

จํานวน 25,000 หุน  

คิดเปนรอยละ 25 

กรรมการบริษัท 

เปนญาติสนิทผูถือหุน 

และผูบริหารของบริษัท 

ไพรม แมนชั่น จํากัด 

ผูถือหุนในบริษัท เอซีซี 

แลนดมารค จํากัด 

เปนผูมีประสบการณ

ดานการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย  

ลงทุนใน บริษัท เอซีซี 

แลนดมารค จํากัด  

ในราคา Par ซึ่งเปน

ราคาที่เหมาะสม 

3,250 1,000 เงินใหกูแก ACCL  

ตามสัดสวน 

เพ่ือใชหมุนเวียน  

ในอัตราดอกเบี้ย  

รอยละ 7.50% 102 - ดอกเบี้ยจาย ACCL 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

 

ป 2560 2559 2558 (ส.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

รายไดรวม 314,429,854 194,960,598 32,861,599 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ  (48,805,233) (25,499,534) (15,282,667) 

 

 
 

โครงสรางรายได                                                                                             

  หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 

31 ธ.ค. 2560 

2559  

31 ธ.ค. 2559 

2558 

(ส.ค.58 -ธ..ค. 58) 

 บาท % บาท % บาท % 

รายไดจากการขาย 17.09 5.73 15.80 9.72 4.17 13.79 

รายไดหองจดัเลี้ยงและรานอาหาร 72.81 24.43 - - - - 

รายไดคาเชา 34.71 11.65 55.52 34.19 26.06 86.21 

รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 80.79 27.11 - - - - 

รายไดจากการจาํหนายพลงังานทดแทน 92.62 31.08 91.10 56.09 - - 

         รวม 298.02 100.00 162.41 100.00 30.23 100.00 

 

ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 162.41 ลานบาท และ 

298.02 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 135.60 ลานบาทหรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 83.49 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยการ

-100,000,000

0
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เพ่ิมข้ึนของรายไดของบริษัทนั้น เปนการเพ่ิมข้ึนของทุกหมวดรายได ซ่ึงรวมถึง รายไดจากการขาย รายไดจากหองจัดเลี้ยงและ

รานอาหาร รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และรายไดจากพลังงานทดแทน ท้ังนี้ บริษัทมีรายไดคาเชาลดลง เนื่องจากบริษัท

มีการยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดสัญญาเชา เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นวาธุรกิจ คุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา มี

ศักยภาพสามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการใหเชาโดยบริษัทไดเขาไปดําเนินกิจการเอง ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนมา  

โครงสรางตนทุนขาย 

 

รายการ 

งบป 2560 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2560 

งบป 2559 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2559 

งบ 5 เดือน 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขาย 44.87 20.03 12.94 14.08 2.53 14.08 

ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจหองจัดเล้ียงและรานอาหาร 66.93 29.88 - - - - 

ตนทุนคาเชา 16.86 7.53 36.48 39.70 15.41 85.92 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 49.71 22.19 - - - - 

ตนทุนธุรกิจพลังงานทดแทน 45.64 20.37 42.46 46.22 - - 

รวม 224.01 100.00 91.88 100.00 17.94 100.00 

 

ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 91.88 ลานบาท และ 

224.01 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 132.13 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 143.81 สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทมี

ยอดขายท่ีเติบโตขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังนี้ ในงวดป 2560 ตนทุนขายและใหบริการของบริษัท แบง

ออกเปน 5 สวนหลัก ไดแก  1) ตนทุนขายสินคา จํานวน 44.87 ลานบาท  2) ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจหองจัดเลี้ยงและ

รานอาหาร จํานวน 66.93 ลานบาท  3) ตนทุนเชาอสังหาริมทรัพย 16.86 ลานบาท  4) ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 49.71 ลาน

บาท และ  5) ตนทุนขายจากธุรกิจพลังงานทดแทน 45.64 ลานบาท  

นอกจากนี้ ในสวนของตนทุนขายสินคาจํานวน 44.87 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 31.93 ลานบาท หรือคิดเปนกวารอยละ 

246.75 โดยการเพ่ิมขึ้นดังกลาว มีสาเหตุมาจากบริษัท ไดมีการตั้งสํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท 

ซ่ึงบันทึกอยูในตนทุนขาย 

กําไรขั้นตน 

ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกําไรข้ันตนจํานวน 70.53 ลานบาท และ 

74.00 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 43.43 และรอยละ 24.83 ตามลําดับ โดยในปบัญชี 2560 บริษัทมี

กําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 4.92 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการรับรูรายไดของธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีต่ําลงสืบเนื่องมากจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุน

ขายโดยเฉพาะในสวนของตนทุนขายสินคาท่ีมีการต้ังสํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา และตนทุนการใหบริการจากธุรกิจ

หองจัดเลี้ยงและรานอาหารท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา แลว

นํามาบริหารจัดการเอง ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนมา สงผลใหตนทุนขายในสวนนี้เพ่ิมสูงขึ้น 
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คาใชจายในการขายและใหบริการ 

ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคาใชจายในการขายและใหบริการจํานวน 8.17 

ลานบาท และ 15.57 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและใหบริการนั้นเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 7.40 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 90.52 จากงวดเดียวกันของปกอน สืบเนื่องมาจากบริษัทไดนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเองจาก

เดิมท่ีเคยใหเชา 

คาใชจายในการบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เทากับ 54.08 

ลานบาท และ 63.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยในงวดปบัญชี 2560 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 8.96 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 16.57 เม่ือเทียบกับงวดป 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร กลับมาดําเนินการ

เอง จากเดิมท่ีเคยใหเชา 

รายไดอื่น 

บริษัทมีรายไดอ่ืน สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวน 32.55 ลาน

บาท และ 16.41  ลานบาท ตามลําดับ ในป 2560 บริษัทมีรายไดอ่ืนลดลง คิดเปนอัตรารอยละ 49.57 เม่ือเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปกอน เนื่องจากกําไรจากการจําหนายสินทรัพยลดลง 12.83 ลานบาท ในป 2559 บริษัทกําไรจากการจําหนายอาคาร

สํานักงาน PS Tower จํานวน 19.25 ลานบาท สวนป 2560 บริษัท มีกําไรจากการจําหนาย อาคารชุดพักอาศัย คันทรี่ คอมเพล็กซ 

ขนาด 38 ตารางเมตร 8 หอง กําไร 6.43 ลานบาท รวมถึงมีรายไดจากดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการจําหนายหนวยลงทุนลดลง 

ตนทุนทางการเงิน 

ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 57.41 ลานบาท 

และ 59.20 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจํานวน 1.79 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.12 สาเหตุเนื่องมาจาก

ดอกเบี้ยหุนกูงวดเดียวกันของปกอนรับรูคาใชจายของดอกเบี้ยไมเต็มป 

กําไรสุทธิ 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 25.50 ลานบาท

และ 48.81 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 23.31 ลานบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการต้ัง

สํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท 
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 สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงิน  

         

วิเคราะหสภาพคลอง 

     หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 

งบป 2560 

สิ้นสดุ  

31 ธ.ค. 2560 

งบป 2559 

สิ้นสดุ  

31 ธ.ค. 2559 

 กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหน้ีสิน 103.77  72.23 

 เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพยและหน้ีสินจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34.81 (336.71) 

 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมดําเนินงาน 133.64 (262.35) 

 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมลงทุน 25.16 (139.56) 

 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมจัดหาเงิน (161.00) 383.53  

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (2.19)  (18.31) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 30.64  48.95  

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 28.45  30.64  

  

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงบปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดใชเงินสดดังกลาวไปใน

กิจกรรม ดังตอไปนี้  

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 103.77 ลานบาท และไดจายเงินสทุธิ

ในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 34.81 ลานบาท โดย 

1.  บริษัทไดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 133.64 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  บริษัทไดเงินสดสุทธิจากสินทรัพยดําเนินงาน จํานวน 45.40 ลานบาท โดยรายการท่ีสําคัญไดแก สินคาคงเหลือ

ลดลง จํานวน 6.42 ลานบาท ตนทุนพัฒนาโครงการลดลง จํานวน 25.99 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

เพ่ิมข้ึนจํานวน 1.94 ลานบาท  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 6.96 ลานบาท และเงินฝากธนาคารติดภาระ

หลกัประกันจํานวน 7.32 ลานบาท  

-  บริษัทจายเงินสดสุทธิไปในหนี้สินดําเนินงาน 10.59 ลานบาท โดยเปนรายการจายท่ีสําคัญ ไดแก หนี้สิน

หมุนเวียนอ่ืนจํานวน 7.68 ลานบาท 

-  บริษัทยังไดจายเงินสดสุทธิซ่ึงเปนรายการจายเงินภาษีอีกจํานวน 3.41 ลานบาท 

2.  บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจํานวน 25.16 ลานบาท โดยมีรายการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

-   บริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 234.24 ลานบาท และไดจายเงินสดไปในการซ้ือเงิน

ลงทุนชั่วคราวจํานวน 200.00 ลานบาท 

3.  บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 161.00 ลานบาท มีรายการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

-  บริษัทมีเงินสดรับเพ่ิมจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 17.32 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันจํานวน 2.32 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน



 

 

               56 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมข้ึนจํานวน 22.22 ลานบาท เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 97.90 ลานบาท และจายดอกเบี้ย จํานวน 

49.57 ลานบาท  

สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 4.04 เทา และ 0.51 เทา

ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 2.44 เทา และ 0.36 เทา ตามลําดับ ท้ังนี้ ณ สิน้ป 2560 บริษัทมีระดับ

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงอยางมากเนื่องจาก บริษัทมีหนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

ซ่ึงประกอบดวยหุนกูจํานวน 600.00 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 9 เมษายน 2561 เปนผลทําใหจํานวนหนี้สินหมุนเวียน

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

หน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน        

 ในวันท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.23 เทา วันท่ี 31 ธ.ค. 2560 มีอัตราสวนหนี้สินตอ

สวนผูถือหุน 1.17 เทา ลดลง 0.06 เทา เนื่องจากบริษัท ขยายกิจการโดยใชแหลงเงินกูเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนผูถือหุนยังอยูในเกณทต่ํา บริษัทยังมีความสามารถหาแหลงเงินทุนเพ่ือนําไปลงทุนในโครงการตางๆ ไดอีก แตผูบริหารของ

บริษัทยังคงใชความระมัดระวังเปนอยางย่ิงในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองเหมาะสมกับการลงทุน  

อัตรากําไรขั้นตน   

 อัตรากําไรขั้นตน ป 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 24.83 แตในงวดเดียวกันของปกอน บริษัทมีกําไรขั้นตนรอย

ละ 43.43 อัตรากําไรขั้นตนลดลง รอยละ 18.60 เนื่องจากต้ังสํารองสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 34.83 ลานบาท บนัทึกในตนทุนขาย 

ซ่ึงหากพิจารณาตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทรดด้ิงอัตรากําไรข้ันตนหากไมหักสํารองสินคาเสื่อมสภาพออก อัตรากําไรขั้นตนจะ

เทากับรอยละ 41.23 ยังสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทขายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายในประเทศและผูบริโภค

โดยตรง ธุรกิจพลังงานทดแทน อัตรากําไรชั้นตนท่ีบริษัททําไดเทากับรอยละ 50.72  ซ่ึงคาเฉลี่ยของธุรกิจประมาณรอยละ 50.00 

ซ่ึงบริษัทสามารถทําไดสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย อัตรากําไรขั้นตนท่ีบริษัททําได เทากับ 

รอยละ 38.47 สวนในธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร อัตรากําไรขั้นตนท่ีบริษัททําได เทากับรอยละ 8.08 เนื่องจากคาเสื่อมราคาของ

สินทรัพยท่ีใชประกอบกิจการมีมูลคาสูง 

อัตรากําไรสุทธติอสินทรัพยรวม     

 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมในป 2560 เทากับรอยละ -2.85 แตในงวดเดียวกันของปกอน มีอัตรากําไรสุทธิตอ

สินทรัพยรวม เทากับ -1.79 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยลดลง รอยละ 1.06 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน และบริษัทมี

สินทรัพยถาวรท่ีใหอัตราผลตอบแทนตํ่าเม่ีอเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพย ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการนําสินทรัพยถาวร

ออกจําหนาย เพ่ือนําเงินมาขยายกิจการท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา   

 บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญในสวนของลูกหนี้ท่ีชําระลาชา จาํนวน 32.47 ลานบาท ซ่ึงบริษัทเห็นวาเพียงพอ  

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดต้ังคาเผื่อการดอยคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท บริษัทเห็นวา

เพียงพอ และสินคาท่ีต้ังคาเผื่อเปนสินคาสามารถจําหนายไดตามปกติ สาเหตุท่ีบริษัทตองเก็บสินคาจํานวนมากเพ่ือใหเพียงพอตอ

การจําหนายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Modern Trade) 
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โครงสรางเงินทุนของบริษัท 

โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู

ถือหุนอยูท่ี 1.23  เทา และ 1.17 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.17 เทา และ 1.11 เทา 

ตามลําดับ ท้ังนี้ ในป 2560 บริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจาก 

บริษัทไดมีชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบางสวนแลว นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

และการจําหนายท่ีดินและอาคารโรงงาน จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะลดตํ่าลงในอนาคต 

 จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดังกลาว จะเห็นไดวาทางบริษัทยังคงมีโครงสรางเงินทุนและฐานะทางการเงินใน

ระดับท่ีดี เนื่องจากเงินทุนท่ีใชในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองคกร มาจากสวนของผูถือหุนและการกอหนี้ของบริษัทยังคง

อยูในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะกอหนี้เกินความจําเปนเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงทางการเงินขององคกร

และเพ่ือปองกันวิกฤตท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับกลุมบริษัท ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะชวยทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดี อันนําไปสูการเพ่ิม

มูลคาของกิจการและการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บริษัทจึงไดกําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัทในอัตราไมเกิน 2.5 เทา ซ่ึงจะเปน

เครื่องมือทางการเงินของผูบริหาร เพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 

 

 ฐานะการเงินทีผ่านมา         

      

สินทรัพยรวม           

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,789.65 ลานบาท และ 1,633.96 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว ท่ีดินรอการพัฒนา ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ท้ังนี้ ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพยลดลงคิดเปนรอยละ 8.70 เม่ือ

เทียบกับป 2559 โดยการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือและเงินลงทุนชั่วคราว เนื่องจากบริษัทไดตั้งผล

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท และบริษัทไดจําหนายกองทุนเปดตราสารหนี้สุทธิ จํานวน 34.24 ลานบาท   

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยรวมของบริษัทประกอบไปดวยสินทรัพยหมุนเวียน 

จํานวน 444.15 ลานบาท และ 348.13 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงสินทรัพยหมุนเวียนดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวย เงินลงทุน

ชั่วคราว และตนทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 1,345.49 ลานบาท และ 1,285.83 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทสวนใหญประกอบดวย ท่ีดินรอการพัฒนา และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 199.75 ลานบาท และ 168.10  

ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 31.65 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูท่ีรอยละ 15.84 โดยเงินลงทุนชั่วคราวลดลงเนื่องจาก

บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้สุทธิจํานวน 34.24 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจากกองทุนตราสารหนี้ลดลง 

5.51 ลานบาท  
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทมีตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวน 99.62 ลานบาท 

และ 73.62 ลานบาท ลดลงจํานวน 25.99 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง รอยละ 26.09 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดย

การลดลงของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้น เปนผลมาจากการท่ีบริษัทมีการจําหนายและโอนทาวนโฮมไปท้ังสิ้น 13 หอง 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 486.27 ลานบาท 

และ 47.86 ลานบาท ลดลงจํานวน 438.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูท่ีรอยละ 90.16 เม่ือเทียบกับสิ้นงวดป 2559 

เนื่องจากบริษัทยอยไดนําสถานประกอบการหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง สงผลใหมีการจัดประเภท

สินทรัพยใหม 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 594.27 ลานบาท และ 

991.00 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 66.62 เม่ือเทียบกับ ณ 

สิ้นป 2559 ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทยอยไดนําสถานประกอบการหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมา

ดําเนินธุรกิจดวยตนเอง จึงมีการจัดประเภทสินทรัพยใหม 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินท้ังสิ้นจํานวน 986.95 ลานบาท และ 880.07 ลาน

บาท คิดเปนการลดลงรอยละ 10.83 โดยการลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทยอยไดชําระเงินกูสถาบัน

การเงินตามสัญญา 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัท แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 

109.80 ลานบาท และ 677.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 6.14 และรอยละ 41.48 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สิน

หมุนเวียนของบริษัทโดยสวนใหญประกอบดวย หนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.26 ของ

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ สิน้ป 2560 การเปลี่ยงแปลงอยางมีนัยสําคัญนี้ มีสาเหตุเนื่องจาก บริษัทมีหุนกูท่ีจะครบกําหนดจาย

ในวันท่ี 9 เมษายน 2561 สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลคา

ท้ังสิ้น 877.15 ลานบาท และ 202.35 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 49.01 และรอยละ 11.31 ของหนี้สินรวม 

ตามลําดับ ท้ังนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญของบริษัท ประกอบไปดวย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ซ่ึงมีสัดสวนอยู

ท่ีรอยละ 90.02 ของหนี้สินไมหมุนเวียน  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังสิ้น 802.70 ลานบาท และ 753.89 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 6.08 ท้ังนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 300,000,000 บาท และมีสวนเกินมูลคา

หุนสามัญจํานวน 496.57 ลานบาท นอกจากนี้ วันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ไดมี
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มติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิม

ทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 2,099,999,650 หุน ท้ังนี้ การเพ่ิม

ทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพ่ิมเติม รวมถึง

สํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

           หนวย : พันบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 
งบตรวจสอบ (งบป) งบตรวจสอบ (งบป) งบตรวจสอบ (งบป) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน            

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 28,449 1.74 30,640  1.71 48,948  4.59 

  เงินลงทุนชั่วคราว 168,096 10.29 199,745  11.16 120,000  11.25 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 49,509 3.03 37,502 2.10 7,433  0.70 

  เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - - - - - 

  สินคาคงเหลือ 15,439 0.94 56,684 3.17 9,802 0.92 

  ตนทุนการพัฒนาโครงการ 73,624 4.51 99,615 5.57 52,511  4.92 

  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  13,010  0.80 19,967 1.12 13,138  1.23 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 348,128 27.67 444,153  24.82 251,833  23.61 

สินทรัพยไมหมุนเวยีน            

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน 47,551 2.91 54,873 3.07 1,200  0.11 

  เงินลงทุนในบริษัทรวม 42,303  2.59 40,574 2.27 39,464 3.70 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน       

  เงินจายลวงหนาเพ่ือการลงทุน - - 14,000 0.78 189,000 17.72 

 ที่ดินรอการพัฒนา 146,807 8.98 146,807 8.20 - - 

  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  47,864 2.93 486,266 27.17 491,830 46.10 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  990,998 60.65 594,760 33.23 79,883 7.49 

  คาความนิยม 175 0.01 175  0.01 175  0.02 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  148 0.01 -  - 6,779  0.64 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 9,987 0.61 8,037 0.45 6,598  0.62 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,285,833 78.69 1,345,493 75.18 814,930 76.39 

รวมสินทรัพย 1,633,961  100.00 1,789,645 100.00 1,066,762 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
งบตรวจสอบ (งบป) งบตรวจสอบ (งบป) งบตรวจสอบ (งบป) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน            
หน้ีสินหมุนเวียน            
  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 22,215 1.24 - - 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 27,314 1.67  23,225 1.30 22,679 2.12 

  หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 638,802  39.10  37,648 2.10 748  0.07 

  เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 3,320 0.20 1,070 0.06 226 0.02 

  เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - - 10,000  0.56 188,365  17.66 

 ภาษีเงินไดคางจาย 243 0.01 - -   

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,036 0.49  15,645  0.87 2,572  0.24 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 667,716 41.48 109,804 6.14 214,591 20.12 
       
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 182,159 11.15 226,227  14.88      26,000  2.44 

  หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,282 0.08  1,437 0.08 2,196 0.21 

 หุนกู - - 587,784 32.84 - - 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอตดับัญชี 11,367 0.70 9,134 0.51 - - 

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว 3,843 0.24 5,368 0.30 1,687 0.16 

  เงินประกัน 3,704 0.23 7,195 0.40 10,303 0.97 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 202,355 12.38  877,146 49.01 40,18 3.77 
รวมหน้ีสิน 880,071 53.86 986.950 55.15 254.778 23.88 
สวนของผูถือหุน            
  ทุนจดทะเบียน  375,000  22.95 375,000  20.95 300,000  28.12 

  ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  300,000  18.36 300,000  16.76 300,000  28.12 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 496,575 30.39 496,575  27.75 535,387  50.19 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม             

   จัดสรรแลว  -  - -  - 24,000 2.25 

   ยังไมไดจัดสรร (78,905) (4.83)  (26,142) (1.46) (66,438) (6.23) 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 717,669 43.92 770,433 43.05  792,949 77.33 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 36,221 2.22  32,262  1.80 19,035 1.78 
รวมสวนของผูถอืหุน 753,890 46.14 802,695 44.85  811,985  76.12 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,633,961 100.00  1,789,645 100.00  1,066,762 100.00 
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ตารางสรปุงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

           หนวย : พันบาท 

รายการ 

สําหรับงวดป สําหรับงวดป สําหรับงวดหาเดือน(1) 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 298,016 100.00  162,412  100.00  30,228  100.00  

ตนทุนขายและการใหบริการ (224,014) -75.17 (91,879)  -56.57 (17,937)  -59.34 

กําไรขั้นตน 74,002  24.83  70,533 43.43  12,290 40.66 

  คาใชจายในการขายและการใหบริการ (15,566)  -5.22 (8,170) -5.03 (2,402)  -7.95 

  คาใชจายในการบริหาร (63,046)  -21.16 (54,084)  -33.30 (25,046)  -82.86 

รวมคาใชจาย (78,612) -26.38 (62.255)  -38.33 (27.448)  -90.80 

กําไรจากการดําเนินงาน (4,609) -1.55 82,278  5.10 (15,158)  -50.14 

  รายไดอ่ืน 16,413  5.51  32,549  20.04 2,634  8.71  

  ตนทุนทางการเงิน (57,202) -19.87 (57,411) -35.35 (2,908) -9.62 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,729 0.58 1,110 0.68   264  0.87 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงนิได (45,668)  -15.32 (15,473)  -9.53 (15,168)  -50.18 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (3,137)  (1.05) (10,026) -6.17 (115)  -0.38 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (48,805)  -16.38 (25,499)  -15.70 (15,283) -50.56 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)           

  สวนที่เปนของบริษทัใหญ (52,764)  -17.70 (22,516)  -13.86 (14,186)  -46.93 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,958 1.33 (2,983) -1.84 (1,096) -3.63 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน           

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.0440)   (0.0188)    (0.0118)   

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มตนวันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป เปนเริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกป เปนผลใหงบการเงินสําหรับงวดหาเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบครอบคลุมระยเวลาหาเดือนเทานั้น 

 

ตารางสรปุงบกระแสเงนิสดเปรียบเทียบ 

 
   

หนวย : พันบาท 

    
งบการเงินรวม 

รายละเอียด 
  

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

  
133,645 (262,354) (46,948) 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

  
25,164 (139,564) (195,070) 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 

  
(160,999) 383,609 223,977 

 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น 

  
(2,191) (18,308) (18,041) 

 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
- 157 

 
เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป 

  
30,640 48,948 66,989 

 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป 

  
28,449 30,640 48,948 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญ 

 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย 

งวดปสิ้นสุด 

(12 เดือน) 

งวดปสิ้นสุด  

(12 เดือน) 

งวดปสิ้นสุด  

(5 เดือน) 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

อัตราสวนสภาพคลอง         

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.51  4.04  1.17  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.44               3.72               1.11 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.34             (1.62)             (0.42) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา(2) เทา 4.49  3.02  0.71 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 81.22  120.96  214.50 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ(1) เทา 5.26  3.77  2.17  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 69.36  95.83 70.60  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา  เทา 65.01 96.74  96.40  

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 5.61 3.72 1.59 

Cash Cycle วัน 144.97 214.02 283.50  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร         

อัตราสวนกําไรขั้นตน รอยละ 24.83  43.43 40.66 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ (1.55) (50.18) (50.18) 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 28.99 (309.53) (309.53) 

อัตรากําไรสุทธิ รอยละ (16.38) (15.70)  (50.56)  

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (สวนของบริษัทใหญ) รอยละ (6.27) (3.16)  (1.89)  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ (2.85) (1.79)  (1.61)  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ (4.60) (3.09)  (2.78)  

อัตราการหมุนของสินทรัพย(1) เทา 18.37 13.65  3.47  

อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงนิ         

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.17 1.23  0.31  

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 12.05 (18.64) 17.14 

อัตราสวนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis) เทา 0.88 (0.13)  (0.22)  

อัตราการจายเงินปนผล รอยละ N/A  N/A  N/A  

หมายเหตุ: (1) คิดอัตราสวนจากสินคาคงเหลือที่เปนสินคาสําเร็จรูปเทานั้น 

 (2) คิดอัตราสวนจากลูกหนี้กอนหักหนี้สงสัยจะสูญ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูล

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยบริษัทเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ

การอยางรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑการจัดทํา

งบการเงินอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีเปนจริงและโปรงใส 

อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป ซ่ึงงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ  

 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผย

ขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บัญชีประจําป 2560 ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดย 

นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 สังกัดบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด ในการตรวจสอบนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐาน

การบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสราง

ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีความนาเชื่อถือ 

โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

(พลเอก เกษมศกัด์ิ ปลูกสวัสดิ์)   (นายยุทธนา แตปางทอง) 

       ประธานกรรมการ       กรรมการผูจัดการ 
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รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัท ใหมีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสอบ

ทานใหบริษัทรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การบริหาร

ความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังใหความสําคัญกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 

จริยธรรม ความโปรงใส ท่ีสามารถตรวจสอบได  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี  1) ดร.อริชัย รักธรรม ดํารงตําแหนง 

“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”  2) นายแพทยชาญศิริ ซ่ือตรง ดํารงตําแหนง “เลขานุการกรรมการตรวจสอบ” และ  3) นาย

พสุ สุขุมวาท ดํารงตําแหนง “กรรมการตรวจสอบ” ซ่ึงแตละทานไมไดเปนเจาหนาท่ีบริหารหรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีอนุมัติโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีดูแลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีการประชุมท้ังสิ้น 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมรอยละ 100  โดยสรุปสาระสําคัญในการปฎิบัติหนาท่ีได

ดังนี้ 

 

1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของ

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท  

 

2.) การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความเหมาะสม

กับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 

3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอ่ืน ท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เชน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

เกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

 

4.) การพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมท้ังสอบทานคุณสมบัติของผูสอบ

บัญชีใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แลว และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561 ตอคณะกรรมการเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติ

แตงต้ังตอไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยไดรายงานผลการ

ประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการบริษัทแลวในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

                (ดร.อริชัย  รักธรรม) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ความเห็น  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ 

ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ

ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม

บริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนไป

ตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก

ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน  

กลุมบริษัทไดลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบดวย โซ

ลารฟารม และโซลารรูฟ การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเปน

รายการบัญชีท่ีมีมูลคาสูงเปนนัยสําคัญ ทุกวันสิ้นงวดบัญชี

ผูบริหารมีการพิจารณาวามูลคาเงินลงทุนอาจจะเกิดการดอยคา

โดยพิจารณาจากมูลคาจากการใชเปนมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึง

เปนประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลวคิดลดกระแสเงิน

สด หลักการดังกลาวเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของผูบริหาร

และขอสมมติท่ีสําคัญเกี่ยวกับการคาดการณรายไดในอนาคต 

ตนทุนจากการดําเนินงาน และอัตราคิดลด ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนมีมูลคาตาม

บัญชี จํานวนเงิน 164.19 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 12 และ 13  

ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 

เปนเรื่องความสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากเปนรายการบัญชี

ท่ีมีมูลคาสูงเปนสาระสําคัญตองบการเงินและการประเมินมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับมีความซับซอนและการใชสมมติฐานท่ีมี

ความสําคัญ รวมท้ังขอมูลท่ีใชประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงเปนการประมาณการ

ดวยขอมูลภายในและภายนอกกิจการ 

วิธีการตรวจสอบคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในธุรกิจ

พลังงานทดแทน นอกจากการสอบถามเพ่ือทําความเขาใจ ยัง

รวมถึงการสุมทดสอบแบบจําลองการคํานวณมูลคาสุทธิท่ีจะ

ไดรับ ดังนี ้

- ประเมินกระบวนการและขอสมมติฐานในการประมาณมูล

คาท่ีคาดวาจะไดรับของธุรกิจพลังงานทดแทน 

- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการรายไดโดยการ

เปรียบเทียบกับรายไดท่ีเกิดขึ้นจริง 

- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการตนทุนจากการ

ดําเนินงานเปรียบเทียบกับตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

- ทดสอบการคํานวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

- ประเ มินความ เหมาะสมของ อัตราคิ ดลด ท่ี ใช โ ดย

เปรียบเทียบกับอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ที่ดินรอการพัฒนา  

กลุมบริษัทมีท่ีดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยซ่ึง

แสดงไวในบัญชีท่ีดินรอการพัฒนาเปนรายการบัญชีท่ีมีมูลคาสูง

เปนนัยสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีดินจัดสรรและ

จําหนายในอนาคต ปจจุบัน กลุมบริษัทไดชะลอการพัฒนาท่ีดิน

ดังกลาว เนื่องจากอสังหาริมทรัพยในบริเวณจังหวัดภูเก็ตมี

สภาวะการชะลอตัว ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีดินรอ

การพัฒนาดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 146.81 ลาน

บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 

ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีท่ีดินรอการพัฒนาเปนเร่ืองสําคัญใน

การตรวจสอบ เนื่องจากเปนรายการท่ีมีสาระสําคัญตองบ

การเงินโดยรวม และการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ือ

พิจารณาคาเผื่อการดอยคาของท่ีดินรอการพัฒนาเกิดจากการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ

ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูประเมินมูลคาทรัพยสินแหง

ประเทศไทย ซ่ึงตัวแปรและประมาณการดังกลาวมีลักษณะท่ีมี

ความไมแนนอน 

 

วิธีการตรวจสอบคาเผื่อการดอยคาท่ีดินรอการพัฒนา นอกจาก

การสอบถามเพ่ือทําความเขาใจ ยังรวมถึงการสุมทดสอบ

แบบจําลองการคํานวณมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ ดังนี ้

- ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรและ

ประมาณการ ประกอบดวย ราคาตลาดของสินทรัพยอ่ืน 

ขอแตกตางระหวางรายละเอียดของสินทรัพย 

- ทดสอบการคํานวณแบบจําลองการคํานวณคาเผื่อการดอย

คาของท่ีดินรอการพัฒนา 

- ประเมินคุณสมบั ติ ความรู  ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญของผูประเมินและเงื่อนไขการตอบรับงานกับ

กลุมบริษัทเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบตอความ

เท่ียงธรรมในการตัดสินใจหรือการจํากัดขอบเขตในการ

ทํางานของผูประเมินราคา 



 

 

               68 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

หุนกู  

กลุมบริษัทออกหุนกู มูลคาท่ีตราไว จํานวนเงิน 600 ลานบาท 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจซ่ึงครบกําหนดไถ

ถอนวันท่ี 9 เมษายน 2561 ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ

ประเมินความสามารถในการไถถอนหุนกูและปฏิบัติตามเงื่อนไข

และขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู ซ่ึงสงผล

ตอการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 มูลคาตามบัญชีของหุนกูซ่ึงแสดงไวในบัญชีหนี้สินสวนท่ี

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 597.41 ลานบาท ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 และ 25 

ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีหุนกูซ่ึงแสดงไวในบัญชีหนี้สินสวนท่ี

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

เนื่องจากเปนรายการบัญชีท่ีมีมูลคาสูงเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินและสงผลกระทบตอการดําเนินงานตอเนื่อง 

วิธีการตรวจสอบหุนกูนอกจากการสอบถามเพ่ือทําความเขายัง

รวมถึงการทดสอบ ดังนี ้

- สอบทานรายละเอียดหนังสือชี้ชวนการออกหุนกูเกี่ยวกับ

เงื่อนไขและขอกําหนดท่ีเปนเหตุใหผิดนัดชําระหนี้ 

- ทดสอบการคํานวณอัตราสวนทางการเงินท่ีตองดํารงไว

ตามขอกําหนด 

- สอบถามและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนการไถถอนหุนกู

ตามกําหนด 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป (แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปนั้น) ซ่ึงคาดวารายงานประจําปนั้นจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจา

ภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอ

ขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอานและพิจารณาวา

ขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของ

ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 
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การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทใน

การดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวน

แตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต

ไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

การตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง

เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ี

ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดง

ขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและ

บริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

ขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง

มีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม

แนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะ

เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 

อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  
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ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร

หรือไม 

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได

วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได

พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระ

และไดสื่อสารกับผู มีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความ

เปนอิสระ  

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน

รายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะ

เกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 

 

 

 

 (นายบรรจง พิชญประสาธน) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด 

        กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2561 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 
  

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 28,448,849       30,639,635       14,688,724       17,874,383       

เงินลงทุนชั่วคราว 6 168,096,119     199,745,131     168,096,119     199,745,131     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4, 7 49,509,456       37,502,063       22,073,578       5,955,659         

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ

แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                  -                  633,755,742     914,657,900     

สินคาคงเหลือ 9 15,438,867       56,683,596       14,769,173       56,683,596       

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 10 73,624,354       99,615,184       -                  -                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4 13,010,412       19,966,896       19,499,983       8,696,279         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 348,128,057    444,152,505   872,883,319    1,203,612,948 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 11 47,550,608       54,873,401       9,500,000         9,500,000         

เงินลงทุนในบริษัทรวม 4, 12 42,303,420       40,573,980       39,199,980       39,199,980       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 13 -                  -                  312,079,910     66,739,910       

เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุน 4 -                  14,000,000       -                  14,000,000       

ที่ดินรอการพัฒนา 14 146,807,352     146,807,352     -                  -                  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 16 47,863,728       486,266,464     47,863,728       48,348,322       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 17 990,997,620     594,759,771     16,655,622       18,889,046       

คาความนิยม 174,994           174,994           -                  -                  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 148,137           -                  -                  -                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,987,248         8,036,738         6,821,933         5,193,601         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,285,833,107  1,345,492,700 432,121,173    201,870,859    

รวมสินทรัพย 1,633,961,164  1,789,645,205 1,305,004,492 1,405,483,807  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 -                  22,215,208       -                  22,215,208       

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 4, 20 27,314,490       23,225,313       15,049,494       16,843,302       

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21 638,802,527     37,648,406       598,162,817     748,406           

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 3,320,000         1,070,000         -                  -                  

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 22 -                  10,000,000       -                  10,000,000       

ภาษีเงินไดคางจาย 242,654           -                  -                  -                  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,036,468         15,644,957       1,811,846         929,491           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 677,716,139     109,803,884    615,024,157    50,736,407      

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 182,159,343     266,226,717     -                  -                  

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 24 1,281,510         1,436,856         648,543           1,436,856         

หุนกู 25 -                  587,784,411     -                  587,784,411     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 11,366,970       9,134,477         1,237,439         1,237,439         

ประมาณการหนี้สินระยาว 26 3,842,722         5,368,160         3,000,563         4,757,578         

เงินประกัน 3,704,350         7,195,337         3,704,350         3,195,337         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 202,354,895   877,145,958    8,590,895        598,411,621    

รวมหนี้สิน 880,071,034     986,949,842    623,615,052    649,148,028    

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 28

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 375,000,000     375,000,000     375,000,000     375,000,000     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 496,574,614     496,574,614     496,574,614     496,574,614     

ขาดทุนสะสม (78,905,120)      (26,141,502)      (115,185,174)    (40,238,835)      

รวมสวนของบริษัทใหญ 717,669,494     770,433,112     681,389,440     756,335,779     

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13 36,220,636       32,262,251       -                  -                  

รวมสวนของผูถือหุน 753,890,130    802,695,363   681,389,440    756,335,779   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,633,961,164 1,789,645,205 1,305,004,492 1,405,483,807 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจากการขายและบริการ 4 298,016,259    162,411,856     43,864,114      40,414,048      

ตนทุนขายและบริการ 31 (224,013,735)     (91,879,141)       (54,161,158)       (19,106,068)       

กําไร (ขาดทุน )ขั้นตน 74,002,524      70,532,715      (10,297,044)     21,307,980       

รายไดอื่น  4, 29 16,413,595        32,548,742        41,820,123        38,524,354        

คาใชจายในการขายและบริการ 31 (15,565,965)       (8,170,259)         (8,560,244)         (7,296,530)         

คาใชจายในการบริหาร 4, 31 (63,045,964)       (54,084,300)       (51,704,040)       (42,692,338)       

ตนทุนทางการเงิน 4, 32 (59,201,984)       (57,410,835)       (46,205,134)       (42,065,973)       

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 1,729,440          1,110,000          -                   -                   

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (45,668,354)     (15,473,937)     (74,946,339)     (32,222,507)     

คาใชจายภาษีเงินได 34 (3,136,879)         (10,025,597)       -                   (8,016,328)         

ขาดทุนสําหรับป (48,805,233)     (25,499,534)    (74,946,339)     (40,238,835)     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (48,805,233)     (25,499,534)    (74,946,339)     (40,238,835)     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน )สําหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (52,763,618)       (22,516,311)       (74,946,339)       (40,238,835)       

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,958,385          (2,983,223)         -                   -                   

(48,805,233)     (25,499,534)    (74,946,339)     (40,238,835)     

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ (0.0440)             (0.0188)             (0.0625)             (0.0335)             

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,200,000,000    1,200,000,000    1,200,000,000    1,200,000,000    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 300,000,000 535,386,998 24,000,000 (62,812,384) 796,574,614 

ลดขาดทุนสะสม 28 -     (38,812,384) (24,000,000) 62,812,384 -     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -     -     -     (40,238,835) (40,238,835)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 300,000,000 496,574,614 -     (40,238,835) 756,335,779 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -     -     -     (74,946,339) (74,946,339)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 300,000,000 496,574,614 -     (115,185,174) 681,389,440 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (45,668,354) (15,473,937) (74,946,339) (32,222,507)

ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)

กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 75,548,800 66,558,307 8,137,432 3,898,401 

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 1,727,491 (224,650) 382,491 3,544,350 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (6,790,047) (20,266,533) (6,790,047) (20,266,533)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน (362,886) (357,644) (362,886) (357,644)

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย(กลับรายการ) (578,000) (2,546,000) 11,320,000 -     

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 34,826,731 5,139,557 34,826,731 5,139,557 

เงินปนผลรับ -     -     (19,000,000) -     

ดอกเบี้ยรับ (12,404,386) (13,280,747) (12,249,368) (13,142,077)

ตนทุนทางการเงิน 59,201,985 53,789,022 46,205,134 42,065,973 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,729,440) (1,110,000) -     -     

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 103,771,894 72,227,375 (12,476,852) (11,340,480)

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 647,606 (12,804,484) (2,117,920) (627,452)

สินคาคงเหลือ 6,417,998 (52,020,450) 7,087,693 (52,020,450)

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 25,990,830 (47,104,609) -     -     

ที่ดินรอการพัฒนา -     (146,807,352) -     -     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,956,485 (5,759,591) (10,803,705) (1,466,971)

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 7,322,793 (53,673,401) -     (9,500,000)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,939,779) (133,612) (780,950) (241,541)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 582,153 (28,639,561) (1,793,808) 4,827,580 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,678,488) 11,343,983 882,355 646,246 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,525,439) 3,680,762 (1,757,015) 3,490,155 

เงินประกัน (3,490,987) (1,107,246) 509,013 (1,107,246)

เงินสดรับ (จาย)จากการดําเนินงาน 137,055,066 (260,798,186) (21,251,189) (67,340,159)

จายภาษีเงินได (3,410,326) (1,555,706) (1,423,014) (1,133,916)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน )กิจกรรมดําเนินงาน 133,644,740 (262,353,892) (22,674,203) (68,474,075)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (200,000,000) (1,150,355,913) (200,000,000) (1,150,355,913)

จําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 234,240,768 1,078,708,310 234,240,768 1,078,708,310 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -     -     (6,750,000) (440,700,000)

รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -     -     305,178,719 11,100,000 

ลงทุนในบริษัทยอย -     (237,744,878) (298,000,000) -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น -     175,000,000 -     175,000,000 

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (4,974,956) (20,413,559) (4,974,956) (19,233,384)

จําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 6,181,677 18,483,645 6,181,677 18,483,645 

ซื้ออาคารและอุปกรณ (21,474,860) (8,749,839) (800,481) (3,598,542)

จําหนายอาคารและอุปกรณ 1,172,483 9,416 1,157,534 9,416 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (156,950) (42,000) -     (42,000)

เงินปนผลรับ -     -     19,000,000 -     

รับดอกเบี้ย 10,175,514 5,540,863 33,833,937 5,457,982 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน )กิจกรรมลงทุน 25,163,676 (139,563,955) 89,067,198 (325,170,486)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (22,215,208) 22,215,208 (22,215,207) 22,215,208 

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,320,000 1,000,000 -     -     

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -     (225,834) -     -     

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น -     501,377,201 -     501,377,201 

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น (10,000,000) (695,000,000) (10,000,000) (695,000,000)

รับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 17,316,364 24,639,217 -     -     

จายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (97,896,238) (35,100,000) -     -     

เงินสดรับจากหุนกู -     587,784,411 -     587,784,411 

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (952,136) (759,263) (788,313) (759,263)

บริษัทยอยรับเงินคาหุนสามัญ -     16,210,000 -     -     

จายดอกเบี้ย (49,571,984) (38,531,563) (36,575,134) (26,808,514)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน )กิจกรรมจัดหาเงิน (160,999,202) 383,609,377 (69,578,654) 388,809,043 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (2,190,786) (18,308,470) (3,185,659) (4,835,518)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 30,639,635 48,948,105 17,874,383 22,709,901 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 28,448,849 30,639,635 14,688,724 17,874,383 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน

ป 2560 

บริษัทยอยซื้อยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 1.40 ลานบาท โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท สวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน 

ในงบการเงินรวม

บริษัทยอยโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 244.33 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 16 และ 17)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

               78 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและมี

สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 32 ถนนศรีนครินทร 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู

เลขท่ี 291 หมูท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2536 เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึง

รวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน ใหเชาอสังหาริมทรัพย หอง

จัดเลี้ยงและรานอาหาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย และลงทุนในพลังงานทดแทน 

งบการเงินไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และขอกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทและนําเสนอเพ่ือ

วัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทยโดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 

การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารมีความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล

ภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซ่ึงไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวน

สินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจ

แตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 

และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของกลุมบริษัทและสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม ดังนี้ 

จัดตั�งขึ�น

ชื�อ ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2560 2559

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ไทย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย/์ ห้องจัดเลี�ยงและร้านอาหาร 100 100

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 100 100

แสงอาทิตย์

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 75 75

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 51 51

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 -

บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท แฮปปี� เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท พ.ี บ.ี วาย. กรีนเพาเวอร์ จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท ตลิ�งชัน โซลาร์ฟาร์ม จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัท ว.ีเอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 จํากัด * ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - 100

บริษัทร่วมทางตรง

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด ไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 49 49

* รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค"

สัดส่วนเงินลงทุน

31 ธันวาคม

ร้อยละ (%)

 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทสระบุรีโปรเจคไดจดทะเบียนควบบริษัทเปนบริษัทใหมภายใตชื่อ บริษัท สระบุรี โซ

ลาร จํากัด (“สระบุรี โซลาร”) 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีเปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือท่ี

คลายคลึงกัน 

 



 

 

               80 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได 

หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุนและสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแต

วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

บริษัทรวม 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง

การเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว งบการเงินรวมของกลุมบริษัทได

รวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันท่ีมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับการปนสวนจากบริษัทรวมมี

จํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุม

บริษัทไดค้ําประกันหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี เรื่อง 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
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มาตรฐานการบัญช ี เรื่อง 

ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย  

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 
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การตีความมาตรฐานการบัญช ี เรื่อง 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลกูคา 

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและ

ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้  สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนําสงรัฐ 

  

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

 

ระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง

หรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 
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ระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลาย

ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากท่ีเปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑในการ

จัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับ

ผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนท่ีมี

นัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา และไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนได

อยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

รายไดคาอาหารและเครื่องด่ืม รับรูรายไดเม่ือมีการขายอาหารและเครื่องด่ืม 

จําหนายอสังหาริมทรัพย 

บริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือ 

รายไดจากการขายไฟฟา 

รายไดจากการขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยรวมถึงสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาและการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ 

(คา Ft) สุทธิจากคาดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาครับรูเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญใหแกผู

ซ้ือแลว 

รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืน 
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รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ

ตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให

พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุง

ประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืม ประกอบดวย ดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ี

เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 

ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีเปนแผนจายสมทบท่ีกําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและ

กลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

ผลประโยชนหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนท่ีกลุมบริษัทกําหนดเพ่ิมเติมบันทึกเปน

คาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการ

ทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดย

ผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิง

เร่ิมตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทใน

อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระท่ังผลประโยชน

ไดมีการจายจริง 

เม่ือขอสมมติท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท้ังจํานวน 
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การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซ้ือ

ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะ

เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค

การประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือ

หนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสาม

ระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุมบริษัทประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

สําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารท่ีมี

กําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง โดยไมรวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได  

การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละรายโดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหอายุของหนี้ท่ีคงคางและภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอจํานวน

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

สินคาคงเหลือ 

ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม  

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ

ต่ํากวา ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนคาวัตถุดิบ คาแรงงานทางตรง คาใชจายอ่ืนทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซ่ึง

ปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ  
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วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาและจะถือเปนสวนหนึ่ง

ของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ตนทุนของวัตถุดิบ ประกอบดวย ตนทุนท่ีซ้ือ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอ่ืนเพ่ือให

สินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยแสดงสุทธิจากการตัด

บัญชีเปนตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  

ราคาทุน ประกอบดวย ท่ีดิน งานกอสราง รวมท้ังตนทุนการกูยืมเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รายละเอียดการคํานวณราคาทุน 

ท่ีดิน  - ราคาซ้ือท่ีดิน ตนทุนในการไดมาซ่ึงท่ีดินและการพัฒนาท่ีดินบันทึกดวยวิธีถัวเฉลี่ย โดยปนสวนราคาทุน

ตามเนื้อท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับขายของแตละโครงการ 

งานกอสราง - ตนทุนงานกอสราง ประกอบดวย  

1) คาออกแบบ ตนทุนงานกอสราง สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง และคาใชจายท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปนสวนราคาทุนตามเนื้อท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับขาย  

2) ตนทุนงานกอสรางบานพักอาศัยปนสวนราคาทุนตามท่ีเกิดขึ้นจริงของบานพักอาศัยแตละหลัง 

ตนทุนการกูยืม -  ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมเพ่ือการไดมาซ่ึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยกอนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยจะพัฒนาแลวเสร็จปนสวนราคาทุนตามท่ีเกิดขึ้นจริงของท่ีดินและงานกอสราง 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย

โดยประมาณ 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการขาย เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีการขาย 

กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ไวในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณหาตนทุนขายอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (โดย

คํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพ้ืนท่ีสําหรับขาย 

ตนทุนขายของโครงการจะประมาณการตนทุนท้ังหมดท่ีจะใชในการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จจากประมาณการในการ

ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเม่ือมีการจําหนาย โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของ

หลักทรัพยท่ีจําหนาย 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

ที่ดินรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพัฒนา เปนท่ีดินสําหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ราคาทุน ประกอบดวย 

ราคาซ้ือท่ีดิน ตนทุนในการไดมาซ่ึงท่ีดินและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพ่ิมข้ึน

ของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจ หรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือ

ใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวม

ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน 

และรวมตนทุนการกูยืม 

คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแต

ละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 10 ปี

อาคาร 5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค 10                    ปี

อาคารชุด 20                    ปี

 

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และอาคารระหวางกอสราง  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถามี

ความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน

ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการ

ซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา

ตามบัญชี ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 

สัญญาเชาการเงิน 

กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีเชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใด
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จะตํ่ากวา คาเชาท่ีจายชําระจะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปน

สวนไปสูงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพ่ือใหอัตราดอกเบี้ยเม่ือเทียบกับยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงท่ี 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึง

รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูใน

สถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย 

และตนทุนการกูยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวร

นั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ  

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใหประโยชนท่ีตางกัน ตองบันทึกแต

ละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนาย

กับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท่ีเชา 

การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชานั้น ๆ จัดประเภทเปน

สัญญาเชาการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคา

ปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา 

เพ่ือทําใหอัตราดอกเบี้ยเม่ือเทียบกับยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน

กําไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะ

ถูกจัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถามี

ความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน

ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการ

ซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดคาเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวย ราคาทุนของสินทรัพย

หรือมูลคาอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
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คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ

สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

อาคาร 5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค 10 ปี

เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 -10 ปี

อุปกรณ์สํานักงาน 5                               ปี

ยานพาหนะ 5                               ปี
 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของ

สินทรัพยท่ีเชาจะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

คาความนิยม 

คาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะ

ถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของ

คาความนิยมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนให

สินทรัพยใด ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม 

การดอยคา 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม 

ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม

และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลา

เดียวกัน 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพย

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือ

หุน 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวา

สินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ผลขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมี

การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมใน

ปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนท่ีซ้ือหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวใน

กําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจาก
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กระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ี

อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

การกลับรายการดอยคา 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง และ

การเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใช

สินทรัพยทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม 

ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัด

จําหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ 

วันท่ีเกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมครบ

กําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตาม

สัญญาเปนราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อ่ืนหรือเจาหนี้อ่ืนจาก

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ถือหุนและ

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป

เพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบ

ดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาด

ปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ

หนี้สิน ซ่ึงการใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน

การประเมินผลของขอพิพาทและคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเชื่อม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจะไมไดบันทึกประมาณ

การหนี้สินดังกลาว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณการ

ไว 

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถือ

หุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปท่ีตองเสียภาษี 

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ

สินทรัพยและหนี้สิน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใชอัตรา

ภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ

ทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบี้ยท่ีตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดบันทึกภาษี

เงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ

ตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและ

อาจเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหม ๆ อาจทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู

กับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดใน

งวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดย

หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นบริษัท

มีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจาย

ชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคา

หุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจาย

เปนเงินปนผลไมได 
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ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญท่ี

ออกจําหนายและชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางป  

ขาดทุนตอหุนปรับลด 

ขาดทุนตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปสวนท่ีเปนของบริษัทใหญดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลวในระหวางปบวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีบริษัทอาจตองออกเพ่ือแปลง

สภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น และสมมติวาผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิจะใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญเม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของหุน

สามัญของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตํ่ากวาราคาตามสิทธิเปนเหตุใหบริษัทไมนําผลของหุนสามัญ

เทียบเทาปรับลดมารวมคํานวณเพ่ือหาขาดทุนตอหุนปรับลด 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใชราคา

ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
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บาท

2560 2559 2560 2559

บริษัทย่อย

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

ดอกเบี�ยรับ -                     -                     2,814,855          3,746,423          

หนี�สงสัยจะสูญ -                     -                     -                     3,840,000          

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                     -                     11,320,000        -                     

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

เงินปันผลรับ -                     -                     19,000,000        -                     

ดอกเบี�ยรับ -                     -                     1,702,784          1,203,699          

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

ดอกเบี�ยรับ -                     -                     241,284              54,041                

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

รายได้ค่าบริการ -                     -                     202,500              165,000              

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

รายได้ค่าบริการ -                     -                     1,800,000          900,000              

บริษัทร่วม

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,729,440          1,110,000          -                     -                     

(ดูหมายเหตุ 12)

ดอกเบี�ยจ่าย 6,156                  -                     -                     -                     

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด

ดอกเบี�ยจ่าย 101,764              -                     -                     -                     

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายไฟฟ้า 2,715,819          -                     -                     -                     

ต้นทุนค่าเช่าพื�นที� 589,687              -                     -                     -                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 
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บาท

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั�น 12,589,750        10,279,500        10,543,750        8,239,500          

ผลประโยชน์ระยะยาว 696,120             585,490             696,120             585,490             

รวม 13,285,870        10,864,990        11,239,870        8,824,990          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของกลุมบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของกลุมบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 2.29 ลานบาท และ 2.79 ลานบาท 

ตามลําดับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

บริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 12) 42,303,420         40,573,980         39,199,980         39,199,980         

บริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13) -                      -                      312,079,910       66,739,910         

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

เงินทดรองจ่าย -                      -                      -                      1,960                   

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

เงินทดรองจ่าย -                      -                      250,000               -                      

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

เงินทดรองจ่าย -                      -                      -                      70,518                 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

ลูกหนี�อื�น -                      -                      160,500               160,500               

เงินทดรองจ่าย -                      -                      12,602,868         -                      

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

ลูกหนี�อื�น -                      -                      16,853                 16,050                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2560 2559 2560 2559

กรรมการบริษัท

เจ้าหนี�อื�น 310,203               310,203               -                      -                      

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด

เจ้าหนี�อื�น 317,390               -                      -                      -                      

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 14,233,880         -                      14,000,000         -                      

เงินทดรองจ่าย -                      140,000               -                      -                      

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการลงทุน -                      14,000,000         -                      14,000,000         

เจ้าหนี�อื�น 635,656               -                      -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (“105 โซ

ลา”) กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (“วินโคสท”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคาอาคาร มูลคาการลงทุนจํานวนเงิน 19.89 ลานบาท เพ่ือเขาไปมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 51  

บริษัทไดจายชําระคาหุนบางสวน จํานวนเงิน 14 ลานบาท และบริษัทจะจายชําระมูลคาหุนสวนท่ีเหลือ จํานวนเงิน 5.89 

ลานบาท เม่ือ 105 โซลา จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) และวินโคสทจะโอนกรรมสิทธิ์ในหุนสามัญใหแลวเสร็จภายใน 14 

วันนับจากวันท่ีไดรับชําระเงินครบท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 บริษัทไดยกเลิกการลงทุนใน 105 โซลา เนื่องจากโครงการดังกลาวมีความลาชาเกินกวาท่ี

กําหนด โดยบริษัทไดแจงความประสงคยกเลิกการลงทุนใน 105 โซลา และใหวินโคสท ชําระเงินคาหุนคืนแกบริษัท ดังนั้น 

บริษัทจึงไดจัดประเภทบัญชีเงินจายลวงหนาเพ่ือการลงทุนดังกลาวไปไวในบัญชีลูกหนี้อ่ืน
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เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

อัตราดอกเบี�ย

บริษัทย่อย ร้อยละ 2560 2559

เงินต้น

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 0.75 290,800,000           493,178,719           

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 0.75 187,200,000           290,000,000           

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด - 146,700,000           146,700,000           

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 7.50 7,750,000               1,000,000               

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 182,359                  23,912,811             

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 1,100,934               1,203,699               

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 22,449                    2,671                      

รวม 633,755,742           955,997,900           

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -                          (41,340,000)            

สุทธิ 633,755,742           914,657,900           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 41,340,000              37,500,000              

บวก หนี�สงสัยจะสูญ -                           3,840,000                

หัก โอนออก - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13) (41,340,000)            -                           

ยอดคงเหลือ -                           41,340,000              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

ดังนี้ 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 930,878,719            501,278,719            

เพิ�มขึ�น 6,750,000                440,700,000            

ลดลง (305,178,719)          (11,100,000)            

ยอดคงเหลือ 632,450,000            930,878,719            

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยการทําสัญญาเงินกูยืมหรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเม่ือทวง

ถาม และไมมีหลักประกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559

บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด 3,250,000              1,000,000              

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด 70,000                   70,000                   

รวม 3,320,000              1,070,000              

งบการเงินรวม

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีดังนี้ 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 1,070,000               295,834                  

เพิ�มขึ�น 2,250,000               1,000,000               

ลดลง -                          (225,834)                

ยอดคงเหลือ 3,320,000               1,070,000               

งบการเงินรวม

 

บริษัทยอยมีเงินกูยืมจากบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเม่ือทวงถาม คิด

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป และไมมีหลักประกัน 

บริษัทยอยมีเงินกูยืมจากบริษัท ดับบลิว โซลา เพาเวอร จํากัด โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเม่ือทวงถาม 

คิดดอกเบี้ยในอัตรารอย 6 ตอป และไมมีหลักประกัน 

การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้ 

บริษัทยอย 

บริษัทและบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด และผูถือหุนของบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ไดค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินของบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด จํานวนเงิน 72 ลานบาท โดยไมมีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 23)  

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด และผูถือหุนของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี  

โซลาร จํากัด เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด โดยไมมีผลตอบแทน (ดูหมาย

เหตุ 13 และ 23) 
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ลักษณะความสัมพันธ 

ชื�อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ซี.อ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นทางอ้อม

   (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด ไทย บริษัทร่วม ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด ไทย กิจการที�เกี�ยวข้องกัน กรรมการบริษัทเป็นญาติสนิทกับผู้ถือหุ้น

และผู้บริหารของบริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด

บริษัท สวนอุตสาหกรรม ไทย กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด

   วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด

 

 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขายไฟฟ้า ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการ ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี�ยรับ - จ่าย อ้างอิงอัตราดอกเบี�ยธนาคารพาณิชย์

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

เงินสด 374,706                  82,654                    32,009                    26,382                    

เงินฝากธนาคาร 28,074,143             30,556,981             14,656,715             17,848,001             

รวม 28,448,849             30,639,635             14,688,724             17,874,383             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

กําไร กําไร

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที�ยังไม่เกิดขึ�น ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที�ยังไม่เกิดขึ�น

เงินลงทุนเพื�อค้า

กองทุนเปิดตราสารหนี� 167,375,589          168,096,119          720,530             71,616,358            71,974,002            357,644                 

ตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด

ตั�วแลกเงิน -                         -                         -                     130,000,000          127,771,129          -                         

หัก ส่วนลดรับ -                         -                         -                     (2,228,871)             -                         -                         

สุทธิ -                         -                         -                     127,771,129          127,771,129          -                         

รวม 167,375,589          168,096,119          720,530             199,387,487          199,745,131          357,644                 

2560 2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินลงทุนชั่วคราวมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

บาท

2560 2559

ณ วันต้นปี 199,745,131                   120,000,000                   

ซื�อ 200,000,000                   1,150,355,913                

ขาย (234,240,768)                 (1,078,708,310)              

ดอกเบี�ยรับ 2,228,870                       7,739,884                       

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 362,886                          357,644                          

ณ วันปลายปี 168,096,119                   199,745,131                   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี�การค้า 64,915,900             67,717,896             36,026,505             35,982,152             

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (33,816,233)            (32,471,233)            (32,458,443)            (32,458,443)            

สุทธิ 31,099,667             35,246,663             3,568,062               3,523,709               

ลูกหนี�อื�น 18,467,999             2,313,610               18,505,516             2,431,950               

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (58,210)                   (58,210)                   -                          -                          

สุทธิ 18,409,789             2,255,400               18,505,516             2,431,950               

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 49,509,456             37,502,063             22,073,578             5,955,659               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคา โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ีคางชําระไดดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 12,185,886             8,640,663               2,186,782               1,172,500               

เกินกําหนดชําระ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 19,934,208             18,702,117             1,308,412               2,317,326               

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 251,330                  7,935,263               5,105                      65,263                    

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 55,724                    4,700                      50,244                    4,700                      

มากกว่า 12 เดือน 32,488,752             32,435,153             32,475,962             32,422,363             

      รวม 64,915,900             67,717,896             36,026,505             35,982,152             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะไดรับในอนาคตตามสัญญาเชาและบริการ ดังนี้ 

บาท

งบการเงินรวมและ

ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 15,379,560                     

2 - 5 6,939,480                       

รวม 22,319,040                     
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ2559 ดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมา 32,529,443           32,754,093           32,458,443           32,754,093           

บวก(หัก) หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,345,000             (224,650)               -                        (295,650)               

ยอดคงเหลือ 33,874,443           32,529,443           32,458,443           32,458,443           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการอื่น  

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559

เงินต้น 76,680,908                     76,680,908                     

ดอกเบี�ยค้างรับ 9,150,754                       9,150,754                       

รวม 85,831,662                     85,831,662                     

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสญ (85,831,662)                    (85,831,662)                    

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการอื�น - สุทธิ -                                  -                                  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในป 2552 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“ธัญญรุงเรืองชัย”) จํานวน

เงิน 70 ลานบาท ตอมาในป 2553 บริษัทและธัญญรุงเรืองชัยไดตกลงโอนดอกเบี้ยคางรับบางสวน จํานวนเงิน 6.68 ลานบาท 

เปนสวนหนึ่งของเงินตน อยางไรก็ตาม ธัญญรุงเรืองชัยไดผิดนัดชําระหนี้และเจรจาขอผอนผันหลายครั้ง 

เงินใหกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยหุนสามัญของธัญญรุงเรืองชัยของผูถือหุนรายหนึ่ง จํานวน 800,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 100 บาท และผูบริหารทานหนึ่งของธัญญรุงเรืองชัยเปนผูค้ําประกันรวม 

ฝายบริหารของบริษัทไดดําเนินการแตงต้ังทนายเพ่ือย่ืนขอรับชําระหนี้กรณี บริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด 

ไดย่ืนคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ท้ังนี้ บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมดังกลาวท้ังจํานวน 
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9. สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

ภัตตาคารร้านอาหาร

อาหารและเครื�องดื�ม 518,731                  -                          -                          -                          

วัสดุสิ�นเปลือง 169,273                  18,310                    -                          -                          

รวม 688,004                  18,310                    -                          -                          

ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน

สินค้าสําเร็จรูป 49,048,648             36,086,068             49,048,648             36,086,068             

งานระหว่างทํา 10,505,821             28,828,143             10,505,821             28,828,143             

วัตถุดิบ 1,482,529               3,210,479               1,482,529               3,210,479               

รวม 61,036,998             68,124,690             61,036,998             68,124,690             

รวมทั�งหมด 61,725,002             68,143,000             61,036,998             68,124,690             

หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง (46,286,135)            (11,459,404)            (46,267,825)            (11,441,094)            

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 15,438,867             56,683,596             14,769,173             56,683,596             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมา 11,459,404         6,319,847           11,441,094         6,301,537           

บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 34,826,731         5,139,557           34,826,731         5,139,557           

ยอดคงเหลือ 46,286,135         11,459,404         46,267,825         11,441,094         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย

บ้านพร้อมที�ดิน 73,624,354               -                            

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา

งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนอื�น -                            99,615,184               

รวม 73,624,354               99,615,184               

งบการเงินรวม

 

รายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได

ดังนี้ 

บาท

2560 2559

ต้นทุนขาย (49,711,686)             -                            

ดอกเบี�ยที�ถือเป็นต้นทุน 239,693                    300,479                    

งบการเงินรวม

 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีข้ึนในภายหนาดังกลาวของตนทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนหลักประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 23)  

11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

2560 2559 2560 2559

เงินฝากธนาคาร 47,550,608        54,873,401       9,500,000        9,500,000        หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(ดูหมายเหตุ 19 และ 23)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

บาท

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 999,970                  

บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 11,320,000             

        รับโอน - เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 4) 41,340,000             

ยอดคงเหลือ 53,659,970             

 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) มีผลขาดทุนสะสมจํานวนมากกวามูลคาเงิน

ลงทุน จํานวนเงิน 42.34 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวแลวท้ัง

จํานวนและไดบันทึกผลตางสวนเกินดังกลาวสุทธิเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแก

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ในระหวางป 2560 บริษัทไดจัดประเภทคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวไปบัญชีคาเผื่อดอยคาเงินลงทุน

ในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 4) 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1 

ลานบาท เปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 19.90 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท

ยอยไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนครบแลวท้ังจํานวน รวมเปนจํานวนเงิน 199 ลานบาท 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1 

ลานบาท เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 9.90 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท

ยอยไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุนครบแลวท้ังจํานวน รวมเปนจํานวนเงิน 99 ลานบาท 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด 

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 บริษัท (“ผูซ้ือ”) ไดทําสัญญาซ้ือขายหุนสามัญของบริษัทอ่ืน จํานวน 10 บริษัท (“บริษัท 

สระบุรี โซลาร จํากัด”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โซลาร ฟารม มูลคาการลงทุนรวมเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท โดย

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

ผูซ้ือเปนผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนในผลการดําเนินงานของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตน

ไป 

บริษัทไดโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาการซ้ือหุนสามัญดังกลาวใหแกบริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด เปนผูรับโอนหุนสามัญ 

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทสระบุรีโปรเจคไดจดทะเบียนควบบริษัทเปนบริษัทใหมภายใตชื่อ บริษัท สระบุรี โซ

ลาร จํากัด (“สระบุรี โซลาร”) 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (โซลาร

ฟารม) ภายในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การดําเนินงานสวนใหญเปนการ

ดําเนินงานรวมกันและมีความสัมพันธกันในสวนของการเชาท่ีดิน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและหลักประกัน การ

กอสราง การขอใบอนุญาตและการจําหนายกระแสไฟฟา เปนตน 
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รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของกลุมบริษัทสระบุรีโปรเจค ณ วันซ้ือหุน สรุปไดดังนี้ 

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,525,451                    

ลูกหนี�การค้า 17,039,817                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,069,050                    

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 49,729,671                  

อาคารและอุปกรณ์ 544,060,727                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 40,000                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (29,185,395)                 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (5,493)                          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (1,798,560)                   

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (287,587,500)               

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (5,887,768)                   

สินทรัพย์สุทธิ 290,000,000                

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100                              

กระทบยอดเงินสดสุทธิ

ราคาซื�อกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค 290,000,000                

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค (2,525,451)                   

หัก เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค (49,729,671)                 

กระแสเงินสดจ่ายเพื�อซื�อกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค 237,744,878                

 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด และผูถือหุนบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซ

ลาร จํากัด เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 23) 
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รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

บาท

สัดส่วนที�ถือโดย ส่วนได้เสียที� กําไร(ขาดทุน)ที�แบ่ง เงินปันผลจ่ายให้กับ

ส่วนได้เสียที�ไม่มี ไม่มีอํานาจควบคุมใน ให้กับส่วนได้เสียที�ไม่มี ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ

อํานาจควบคุม (%) บริษัทย่อยสะสม อํานาจควบคุมใน ควบคุมในระหว่างงวด

บริษัทย่อย บริษัทย่อยในระหว่างปี

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

   ปี 2560 25 13,106,514                   4,368,531                        -                                  

   ปี 2559 25 8,737,983                    (2,665,602)                       -                                  

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

   ปี 2560 49 23,114,122                   (410,146)                          -                                  

   ปี 2559 49 23,524,268                   (317,621)                          -                                  

 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูลกอนการตัดรายการ

ระหวางกัน 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้  

บาท

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 74,943,773                  102,145,768                2,772,304                    2,014,571                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 905,533                       1,635,296                    45,452,011                  46,196,843                  

หนี�สินหมุนเวียน 15,723,220                  17,579,333                  1,052,637                    202,704                       

หนี�สินไม่หมุนเวียน 7,700,028                    51,249,799                  -                               -                               

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

รายได้ 80,837,380               27,125                       2,499,566                 1,258                      

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 17,474,126               (10,662,408)              (837,033)                  (648,164)                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น -                           -                            -                           -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 17,474,126               (10,662,408)              (837,033)                  (648,164)                 

สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 34,501,871               (44,069,050)              1,988,850                 (10,325,521)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 50,916                      27,125                       (932,252)                  (5,131,891)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (36,548,583)             26,770,775                -                           16,210,000             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (1,995,796)               (17,271,150)              1,056,598                 752,588                  
  

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัดบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

 

14. ที่ดินรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพัฒนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน

ณ วันที� 1 มกราคม 2559 -                                        

เพิ�มขึ�น 146,807,352                     

ลดลง -                                    

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 146,807,352                     

เพิ�มขึ�น -                                    

ลดลง -                                    

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 146,807,352                     
 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนในโครงการพัฒนาท่ีดิน 

กับบริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด (“ไทยลานนา”) บริษัทไดวางเงินเพ่ือเปนหลักประกัน จํานวน

เงิน 150 ลานบาท  

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเปลา กับ ไทยลานนา 

มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 180 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาตามสัญญาจะซ้ือจะขายเปนจํานวนเงิน 140 ลานบาท 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายดังกลาวขางตนใหบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร

จี จํากัด 
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เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวใหแกบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด โดยเปน

ท่ีดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยท่ีดินดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีดินจัดสรรและจําหนายในอนาคต ปจจุบัน กลุม

บริษัทไดชะลอการพัฒนาท่ีดินดังกลาว เนื่องจากอสังหาริมทรัพยในบริเวณจังหวัดภูเก็ตมีสภาวะการชะลอตัว 

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

ถือหุ้น

ตราสารทุน ลักษณะธุรกิจ (%) ทุนชําระแล้ว 2560 2559

บริษัท ทรัพยากรนํ�าสยาม จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายนํ�าดิบ 8.93        503,660,000        49,950,000           49,950,000           

หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน (49,950,000)          (49,950,000)          

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ -                        -                        

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

บาท

ที�ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

หมายเหตุ ปรับปรุงที�ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที� 1 มกราคม 2559 215,237,501         358,493,977         44,120,224             9,926,703              627,778,405            

เพิ�มขึ�น / โอนเข้า -                        13,164,599           11,106,877             6,068,785              30,340,261              

โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 -                        -                        1,704,270               -                         1,704,270                

จําหน่าย / โอนออก -                        -                        (17,671,160)            (9,926,703)             (27,597,863)             

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 215,237,501         371,658,576         39,260,211             6,068,785              632,225,073            

เพิ�มขึ�น / โอนเข้า -                        11,043,741           -                          224,956                 11,268,697              

โอนออก - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 (194,652,212)        (302,838,633)        -                          -                         (497,490,845)           

จําหน่าย / โอนออก -                        -                        (6,324,514)              (6,293,741)             (12,618,255)             

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 20,585,289           79,863,684           32,935,697             -                         133,384,670            

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วันที� 1 มกราคม 2559 4,185,214             90,074,235           41,689,023             -                         135,948,472            

ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า 2,297,575             23,157,907           316,089                  -                         25,771,571              

โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 -                        -                        1,704,269               -                         1,704,269                

จําหน่าย / โอนออก -                        -                        (17,465,703)            -                         (17,465,703)             

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 6,482,789             113,232,142         26,243,678             -                         145,958,609            

ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า 566,525                9,221,653             1,150,869               -                         10,939,047              

โอนออก - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 (7,049,314)            (58,507,035)          -                          -                         (65,556,349)             

จําหน่าย / โอนออก -                        -                        (5,820,365)              -                         (5,820,365)               

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 -                        63,946,760           21,574,182             -                         85,520,942              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 208,754,712         258,426,434         13,016,533             6,068,785              486,266,464            

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 20,585,289           15,916,924           11,361,515             -                         47,863,728              

งบการเงินรวม
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บาท

ที�ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

หมายเหตุ ปรับปรุงที�ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที� 1 มกราคม 2559 20,585,289        66,762,222        44,120,224        -                      131,467,735       

เพิ�มขึ�น / โอนเข้า -                     13,164,599        -                     6,068,785            19,233,384         

โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 -                     -                     1,704,270          -                      1,704,270            

จําหน่าย / โอนออก -                     -                     (17,671,160)       -                      (17,671,160)        

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 20,585,289        79,926,821        28,153,334        6,068,785            134,734,229       

เพิ�มขึ�น / โอนเข้า -                     11,043,741        -                     224,956               11,268,697         

จําหน่าย / โอนออก -                     -                     (6,324,514)         (6,293,741)          (12,618,255)        

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 20,585,289        90,970,562        21,828,820        -                      133,384,671       

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วันที� 1 มกราคม 2559 -                     59,260,715        41,689,023        -                      100,949,738       

ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า -                     881,514              316,089              -                      1,197,603            

โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 -                     -                     1,704,269          -                      1,704,269            

จําหน่าย / โอนออก -                     -                     (17,465,703)       -                      (17,465,703)        

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 -                     60,142,229        26,243,678        -                      86,385,907         

ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า -                     3,804,532          1,150,869          -                      4,955,401            

จําหน่าย / โอนออก -                     -                     (5,820,365)         -                      (5,820,365)          

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 -                     63,946,761        21,574,182        -                      85,520,943         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 20,585,289        19,784,592        1,909,656          6,068,785            48,348,322         

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 20,585,289        27,023,801        254,638              -                      47,863,728         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ล้านบาท

2560 2559 2560 2559

ค่าเสื�อมราคา

แสดงไว้ในต้นทุนขายและการให้บริการ 10.94 25.77 4.96 1.20 

ณ วันที� 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเสื�อมราคาทั�งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 16.71                    20.93                       16.71                    20.93                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดทําสัญญาใหเชาทรัพยสินและอุปกรณกับบริษัท คุมขันโตก เชียงใหม 

(2558) จํากัด (“คุมขันโตก”) เพ่ือการประกอบกิจการคุมขันโตก ท้ังนี้ บริษัทยอยไดมีการทําบันทึกขอตกลงแกไขสัญญาเชา

หลายคร้ัง เพ่ือเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน อายุสัญญาเชา และอัตราคาเชา มีรายละเอียดดังนี้ กําหนดระยะเวลา 5 ป อัตราคาเชา

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณ รวมเปนเดือนละ 2.50 ลานบาท และมีขอตกลงใหคุมขันโตกซ้ืออุปกรณ ณ วันสิ้นสุด

สัญญาเชาดวยมูลคายุติธรรม 

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 บริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาทรัพยสินและอุปกรณกับบริษัท คุมขันโตก เชียงใหม (2558) จํากัด 

โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

บริษัท 

บริษัทไดวาจางบริษัท เซาทอีส เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0.25 ลานบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 34.03 ลานบาท 

ท้ังนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับอาคารชุด ตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2560  

บริษัทไดวาจางบริษัท ฟาสท แอนด แฟร แวลูเอชั่น จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 47.61 ลานบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 281.25 ลานบาท 

ท้ังนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คือ วิธีตนทุนทดแทนสําหรับท่ีดินและอาคารโรงงานใหเชา ตาม

มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินลง วันท่ี 15 

มกราคม 2561 
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ล้านบาท

2560 2559 2560 2559

ค่าเสื�อมราคา

แสดงไว้ใน

   - ต้นทุนขายและการให้บริการ 58.68 37.92 0.12 0.12 

   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3.57 2.54 2.87 2.39 

รวม 62.25 40.46 2.99 2.51 

ณ วันที� 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเสื�อมราคาทั�งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 2.19                        20.03                     2.19                        20.03                     

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

- ยานพาหนะ 3.85                        3.27                        2.62                        3.27                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 

ผู้ให้เช่า ระยะเวลา อัตราค่าเช่าต่อปี หมายเหตุ

บาท

สัญญาเช่าที�ดิน บุคคลอื�น 3 ก.ค. 2555 - 2 ก.ค. 2567 50,000                       -

3 ก.ค. 2567 - 2 ก.ค. 2580 100,000                    -

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

 

18. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 148,137              -                      -                      -                      

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (11,366,970)       (9,134,477)         (1,237,439)         (1,237,439)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้ 

บาท

เพิ�มขึ�นจากการ กําไร

1 มกราคม 2559 ซื�อบริษัทย่อย ขาดทุน 31 ธันวาคม 2559 (ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6,626,332             -                       (6,626,332)            -                       -                       -                       

สินค้าคงเหลือ 1,260,307             -                       (1,260,307)            -                       -                       -                       

ประมาณการหนี�สิน 130,097                -                       (130,097)               -                       148,137                148,137                

รวม 8,016,736             -                       (8,016,736)            -                       148,137                148,137                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,237,847)            (5,887,769)            (2,008,861)            (9,134,477)            (2,232,493)            (11,366,970)          

งบการเงินรวม

 

บาท

กําไร กําไร

1 มกราคม 2559 (ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2559 (ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6,626,332               (6,626,332)          -                          -                      -                          

สินค้าคงเหลือ 1,260,307               (1,260,307)          -                          -                      -                          

ประมาณการหนี�สิน 130,097                  (130,097)             -                          -                      -                          

รวม 8,016,736               (8,016,736)          -                          -                      -                          

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,237,847)              408                      (1,237,439)              -                      (1,237,439)              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตั�วสัญญาใช้เงิน 22,215,208                     
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บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 

อ้างอิงอัตราดอกเบี�ย

สถาบันการเงิน ประเภทสินเชื�อ วงเงิน (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ธนาคารพาณิชย์ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5                             MOR

ธนาคารพาณิชย์ ตั�วสัญญาใช้เงิน/ สินเชื�อเพื�อการนําเข้า 30                           MLR

ธนาคารพาณิชย์ หนังสือคํ�าประกัน 3                             -

 

บริษัทไดนําเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จํานวนเงิน 9.50 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักประกันสินเชื่อดังกลาว 

 

20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี�การค้า 5,178,327              1,713,378              732,400                 906,128                 

เจ้าหนี�อื�น

   เจ้าหนี�จากการซื�อทรัพย์สิน 3,507,024              55,767                   -                        -                        

   เงินปันผลค้างจ่าย 2,602,644              2,602,644              2,602,644              2,602,644              

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16,026,495            18,853,524            11,714,450            13,334,530            

รวม 22,136,163            21,511,935            14,317,094            15,937,174            

รวมทั�งหมด 27,314,490            23,225,313            15,049,494            16,843,302            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

 

21. หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 23 40,387,500           36,900,000           -                        -                        

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 24 1,000,616             748,406                748,406                748,406                

หุ้นกู้ 25 597,414,411         -                        597,414,411         -                        

รวม 638,802,527         37,648,406           598,162,817         748,406                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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22. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  

เงนิกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตั�วแลกเงิน

บุคคลภายนอก 10,000,000                   
 

ระหวางป 2559 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นโดยการออกต๋ัวแลกเงิน กําหนดระยะเวลาอายุไมเกิน 9 เดือน ใหกับบุคคลภายนอก 

จํานวนเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย ครบกําหนดชําระคืนภายในวันท่ี 7 

เมษายน 2560 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

ดังนี้ 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 10,000,000               190,000,000             

เพิ�มขึ�น -                            515,000,000             

ลดลง (10,000,000)              (695,000,000)            

ยอดคงเหลือ -                            10,000,000               

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

23. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 222,546,843             303,126,717             

หัก ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (40,387,500)              (36,900,000)              

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 182,159,343             266,226,717             

งบการเงินรวม
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อ้างอิง

ระยะเวลา อัตราดอกเบี�ย 

วงเงิน สถาบันการเงิน วงเงิน มูลหนี� จ่ายชําระหนี� (ร้อยละ)

1 ธนาคารพาณิชย์ 68           6.96        3 ปี MLR จ่ายชําระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน และชําระ

เงินต้นเมื�อมีการปลอดจํานองทรัพย์

2 ธนาคารพาณิชย์ 375         215.59 ม.ีค. 2556 - ก.ค. 2565 MLR จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน จํานวน 

112 งวด อัตราร้อยละ 0.67 - 1.87 

รวม 222.55 ของเงินต้น

การชําระหนี�

ล้านบาท

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 303,126,717           26,000,000             

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษัทย่อย -                          287,587,500           

เพิ�มขึ�น 17,316,364             24,639,217             

ลดลง (97,896,238)            (35,100,000)            

ยอดคงเหลือ 222,546,843           303,126,717           

งบการเงินรวม

 

หลักประกัน 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดนําเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน สิ่ง

ปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (ดูหมายเหตุ 17) โอนสิทธิการรับเงิน

สําหรับการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา รวมท้ัง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด และผูถือหุนบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด 

ไดจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูยืม (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ดู

หมายเหตุ 10) และไดนําบัญชีเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) เพ่ือเปนหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ไพรม 

แมนชั่น จํากัด และผูถือหุนของบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ไดค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาว (ดูหมายเหตุ 4) 
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24. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

ปี มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั�นตํ�า มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั�นตํ�า

1 1,000,616 66,724 1,067,340 748,406 56,197 804,603 

2 - 5 1,281,510 39,774 1,321,284 1,436,856 34,017 1,470,873 

รวม 2,282,126 106,498 2,388,624 2,185,262 90,214 2,275,476 

งบการเงินรวม

2560 2559

 

บาท

ปี มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั�นตํ�า มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั�นตํ�า

1 748,406 31,607 780,012 748,406 56,197 804,603 

2 - 5 648,543 2,337 650,880 1,436,856 34,017 1,470,873 

รวม 1,396,949 33,944 1,430,892 2,185,262 90,214 2,275,476 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 0.09 ลานบาท ในงบการเงิน

รวม และ 0.07 ลานบาท (ป 2559 : 0.07 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินภายใต

สัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 0.75 ลานบาท (ป 2559 

: 0.75 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินหมุนเวียน 
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25. หุนกู 

หุนกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559

หุนกู: มูลคาที่ตราไว 600,000,000            600,000,000            

หัก คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย (2,585,589)              (12,215,589)             

หุนกู 597,414,411            587,784,411            

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนี่งป (597,414,411)           -                        

หุนกูระยะยาว -                        587,784,411            

คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย 12,215,589             16,912,000             

หัก ตัดจําหนาย (9,630,000)              (4,696,411)              

สุทธิ 2,585,589               12,215,589             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ระหวางป 2559 บริษัทไดออกหุนกูครั้งท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือ

หุนกู และไมสามารถไถถอนกอนครบกําหนด จํานวน 600,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวตอหนวย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 

600 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 9 เมษายน 2561 เพ่ือจําหนายแกนักลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใช

ชําระคืนหนี้เดิม ซ่ึงจะเปนการลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัท และเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการ

ปจจุบันและโครงการใหมและ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 

เดือน  

ผูออกหุนกูไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตการซ้ือคืนหุนกูตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และ

ผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

ขอกําหนดในการดํารงอัตราสวนทางการเงิน หนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนไมเกิน 2.5 ตอ 1 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทภายในวงเงินไมเกิน 

จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 

26. ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 
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บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 27 3,842,722       2,848,857       3,000,563       2,238,275       

ผลเสียหายจากคดีความฟองรอง -                2,519,303       -                2,519,303       

รวม 3,842,722       5,368,160       3,000,563       4,757,578       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

27. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

2560 2559 2560 2559

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 3,842,722        2,848,857        3,000,563        2,238,275        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,842,722        2,848,857        3,000,563        2,238,275        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

ดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 2,848,857             1,687,398              2,238,275             1,267,423              

ส่วนที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 879,183                1,086,815              661,380                907,130                 

   ต้นทุนดอกเบี�ย 114,682                74,644                   100,908                63,722                   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายปี 3,842,722             2,848,857              3,000,563             2,238,275              
   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิทธิแก

พนักงานท่ีเกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือน

สุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (แสดงดวย

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) มีดังนี้ 

ร้อยละ

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 1.86 - 3.48 2.82 - 3.48 3.48 3.48

อัตราการขึ�นเงินเดือน 4 - 8.76 5 - 8.76 8.76 8.76 

อัตราการลาออก 0 - 15 0 - 11 0 - 11 0 - 11

อัตรามรณะ ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงานของ

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้ 

บาท

เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (117,032)             124,702             (81,642)              87,037               

อัตราการขึ�นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) 118,676              (112,678)            82,290                (78,145)              

อัตราการลาออก (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (93,460)               48,417               (89,735)              48,405               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

28. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ทุนเรือนหุน 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ลานบาท 

เปน 375 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2559 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้ 

- ใหนําสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 24 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวนเงิน 38.81 ลานบาท ชดเชยขาดทุน

สะสม 

- การออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทภายในวงเงินไมเกิน จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ี

เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหนวย อัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ หุนสามัญ 4 หุนตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท "ใบสําคัญแสดง

สิทธิ ครั้งที่ 1  หรือ "ACC-W1"

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย

วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญใหม จํานวน 1 หุน

ราคาในการใชสิทธิ : 1.25 บาท ตอหุน

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน โดยกําหนดวันใชสิทธิวันแรก คือวันสุดทาย

ของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีวันกําหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทําการของตลาดหลักทรัพย

ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิในแตละครั้งเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิดัง

กลาว

วันใชสิทธิครั้งสุดทายและวันหมดอายุ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 299,999,650 หนวย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 

29. การจายเงินปนผล 

บริษัทยอย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล 

อัตราหุนละ 190 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 19 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท 

30. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน

ไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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31. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

บาท

2560 2559 2560 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือและ

    งานระหวางทํา 4,690,048          (50,212,842)        5,359,742          (50,212,842)        

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 20,776,156         58,145,545         1,902,720          58,145,545         

เงินเดือน และคาแรงพนักงาน 54,357,725         28,710,261         26,524,978         21,949,465         

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 75,548,800         66,558,307         8,137,432          3,898,401          

สํารองสินคาเสื่อมสภาพ 34,826,731         6,964,736          34,826,731         6,964,736          

สํารองดอยคาเงินลงทุน -                   -                   11,320,000         -                   

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,727,491          -                   382,491             3,544,350          

คาที่ปรึกษา คาบริการ และคาธรรมเนียมอื่น 3,626,315          2,911,627          3,549,275          2,834,587          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

32. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย 

2560 2559 2560 2559

คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู 9,685,681        7,325,507        9,685,681        7,325,507        

ดอกเบี้ยจาย 49,753,999      50,385,807      36,519,453      34,740,466      

รวม 59,439,680      57,711,314      46,205,134      42,065,973      

หัก ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน (239,693)         (300,479)         -                 -                 

สุทธิ 59,199,987      57,410,835      46,205,134      42,065,973      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง

ประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบให ปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และจะจายใหพนักงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในป 2560 

บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 0.61 ลานบาท (ป 2559: 0.61 ลานบาท) 
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34. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณข้ึนในอัตราท่ีกําหนดโดย

กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินได

นิติบุคคลเปนคาใชจายท้ังจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนท่ีคางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 มีนาคม 2559 เปนตนไป 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

บาท

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดปจจุบัน

สําหรับปปจจุบัน 1,052,523 -     -     -     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว 2,084,356 10,025,597 -     8,016,328 

คาใชจายภาษีเงินได 3,136,879 10,025,597 -     8,016,328 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี

(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (45,668,354) (15,473,937)

บวก สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน (31,587,147) (29,494,053)

(77,255,501) (44,967,990)

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 (15,451,100) 20 (8,993,598)

รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายทางภาษี 8,456,133 3,943,453 

รายไดที่ใหถือเปนรายไดตามประมวลรัษฎากร 6,288,578 3,044,096 

รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษี -     (579,288)

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (278,884) (660,025)

ขาดทุนทางภาษีที่ไมรับรูเปนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 847,684 4,174,220 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม 1,190,112 (928,858)

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน - 1,052,523 - -     

การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว 2,084,356 10,025,597 

คาใชจายภาษีเงินได 4 3,136,879 22 10,025,597 

2560 2559

งบการเงินรวม

 

อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (74,946,339) (32,222,507)

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (14,989,268) 20 (6,444,501)

รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 7,251,107 3,116,590 

รายได้ที�ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 5,724,252 3,044,096 

ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหักได้เพิ�มขึ�น (278,884) (660,026)

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,292,793 943,841 

ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน -                 -     -                 -     

การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว -     8,016,328 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                 -     25 8,016,328 

2560 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

               130 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

35. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท 

กลุมบริษัทประกอบกิจการหลักในการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน ใหเชาอสังหาริมทรัพย หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย และลงทุนในพลังงานทดแทน โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 ไดดังนี้ 
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               132 รายงานประจําป 2560 

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญสวนงานใหเชาอสังหาริมทรัพย จํานวน 2 ราย 

จํานวนเงิน 12.50 ลานบาท (ป 2559: จํานวน 2 ราย จํานวนเงินรวม 40.40 ลานบาท) และสวนงานพลังงานทดแทน จํานวน 

1 ราย จํานวนเงิน 90.12 ลานบาท (ป 2559: จํานวน 1 ราย จํานวนเงินรวม 91.10 ลานบาท) 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

บริษัท 

36.1 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 1.26 ลานบาท 

36.2 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

36.2.1 สัญญาเชาและจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.11 ลานบาท 

36.2.2 สัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.15 ลานบาท 

บาท

ปี ค่าเช่าขั�นตํ�า

1 1,800,000           

2 - 5 2,700,000           

รวม 4,500,000           
 

บริษัทยอย 

36.3 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท 

36.4 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

36.4.1 สัญญากอสราง และบริการอ่ืน จํานวนเงิน 5.59 ลานบาท 

36.4.2 สัญญาเชาและบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.08 ลานบาท  
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บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด 

สัญญาเชาท่ีดินเปลา อัตราคาเชาตอเดือน จํานวนเงิน 50,000 – 100,000 บาท 

บาท

ปี ค่าเช่าขั�นตํ�า

1 50,000                

2 - 5 200,000              

5 ปีขึ�นไป 1,250,000           

รวม 1,500,000           
 

สัญญาบริการบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา และบริหารจัดการ อัตราคาบริการตอเดือน จํานวนเงิน 0.83 ลานบาท 

บาท

ปี ค่าบริการขั�นตํ�า

1 10,016,556         

2 - 5 35,958,280         

5 ปีขึ�นไป 12,105,105         

รวม 58,079,941         
 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด 

สัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.13 ลานบาท 

บาท

ปี ค่าเช่าขั�นตํ�า

1 1,618,595           

2 - 5 4,518,579           

รวม 6,137,174           
 

บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด 

สัญญาใหบริการพ้ืนท่ี อัตราคาบริการ ตามสัดสวนรอยละ 10 ของรายไดจากการขายไฟฟา 
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37. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด และบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด 

บริษัทไดรับสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการ

ผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย โดยไดรับสิทธิประโยชนหลัก ๆ ดังนี้ 

1) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรท่ีนําเขาตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ป นับต้ังแต

วันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  

3) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 

ของอัตราปกติเปนเวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2) 

4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทไดรับการสงเสริม 

5) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนเวลา 10 ป นับต้ังแต

วันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

6) ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจาก

การหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

7) อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน 

ท้ังนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในบัตรสงเสริมดวย 

38. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของ

มูลคายุติธรรม ดังนี้  

บาท

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

บริษัท

เงินลงทุนชั่วคราว -                   168,096,119       -                   168,096,119       

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

บริษัท

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 47.86 ลานบาท -                   34,027,000        281,253,000       315,280,000       
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เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2  

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคํานวณโดยใชมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหนวยท่ีประกาศโดยผูจัดการกองทุน 

มูลคายุติธรรมของท่ีดินและอาคารชุด คํานวณโดยผูประเมินอิสระ ซ่ึงวัดมูลคาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach)  

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 

มูลคายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสราง คํานวณโดยผูประเมินอิสระ ซ่ึงวัดมูลคาโดยวิธีตนทุนทดแทน (Depreciated 

Replacement Cost Approach)  

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

39. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อม่ันของตลาด

และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุมบริษัท

พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปน

ผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและจากการท่ีคูสัญญา

ไมปฏิบัติตามสัญญา กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผล

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน

กูยืมจากสถาบันการเงิน และหุนกู ซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด โดยกลุมบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นของกลุมบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซ้ือและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

ลาน

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 0.01           0.02           0.02           0.01           

2560 2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

กลุมบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยกลุมบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อ

และการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น กลุมบริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความ

เสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนท่ีไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ซ่ึงมีการให

สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน เงิน

กูยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน และหุนกู ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

40. คดีความฟองรอง 

เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 บริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม จํานวนทุนทรัพยรวม 8.64 ลาน

บาท ตอมาเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 บริษัทไดฟองแยงเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 30.94 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 

17 พฤศจิกายน 2559 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชําระเงิน จํานวนเงิน 2.26 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอย

ละ 7.5 โดยเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 บริษัทไดชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวแลว 
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41. การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี้ 

บาท

จัด

กอน ประเภทใหม หลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,000,000 70,000 1,070,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,714,957 (70,000) 15,644,957 

งบการเงินรวม

 

42. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้ 

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 375,000,000 บาท เปน 374,999,912.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนํา

ออกจําหนายจํานวน 350 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 

600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

โดยบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 23 และ 

24 มกราคม 2561 ตามลําดับ 

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมใน

อัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหมในราคาหุนละ 0.60 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ

ผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ อันจําเปน และสมควร รวมถึงการกําหนดวันและเวลาท่ีเสนอขายและ

รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 บริษัทไดลงนามในสัญญาจะขายท่ีดินและอาคารโรงงานใหเชากับบริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน 

แอนด แมนูแฟคเชอร่ิง จํากัด (“ผูซ้ือ”)  มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 240 ลานบาท โดยผูซ้ือไดจายเงินมัดจําในวันท่ีทํา

สัญญา จํานวนเงิน 15 ลานบาท สวนท่ีเหลือจํานวนเงิน 225 ลานบาท ผูซ้ือจะจายชําระในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

 

  



 

 

รายงานประจําป 2560  139 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560 

ขอมูลอ่ืนๆ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษทัยอยและบริษทัที่เก่ียวของ 
 

 

 

บริษัทยอย กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิท 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด     นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

และ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร  เศวตรัตน 

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จํากัด   นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

และ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร  เศวตรัตน 

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด   นางงามนิจ เรืองศร หรือ นายเอกวัชร  เศวตรัตน 

และ นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

และ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร  เศวตรัตน 

บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท  เรืองวรบูรณ 

บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จํากัด นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท  เรืองวรบูรณ 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ 

และ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร  เศวตรัตน 
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