สารบัญ
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร
สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. ขอมูลทั่วไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอื่นๆ
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
5. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
6. โครงสรางการจัดการ
7. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ความรับผิดชอบตอสังคม
9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10. รายการระหวางกัน
สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
13. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
15. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สวนที่ 4 ขอมูลอื่นๆ
16. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ

หนา
1
2-7
8-13
14-21
22-24
25-27
28-29
30-42
43-46
46-48
48-49
50-51
52-62
63
64-65
66-70
71-138
139
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
เรียน ทานผูถือหุน
ในระหวางป 2560 ที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมขยายตัวเล็กนอย จากการสงออกและการทองเที่ยวที่
ขยายตัว สอดคลองกับเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น อุปสงคในประเทศขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป ขณะที่
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปกอน แตการขยายตัวของเศรษฐกิจยังไมสงผลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ธุรกิจพัดลมเพดานของบริษัทในปที่ผานมาขยายตัวเล็กนอย จากการที่บริษัทเริ่มขยายตลาดเขาไปในกลุมหางสรรพสินคา
ขนาดใหญ (Modern Trade) ในปกอน แตยังไมเห็นผลมากนัก เนื่องจากบริษัทยังไมสามารถวางสินคาไดทุกสาขา การจัดวางสินคา
จัดวางในสวนของพื้นที่โปรโมชั่นเปนสวนใหญ ในปหนาคาดวาบริษัทสามารถนําสินคาเขาจัดจําหนายไดเกือบทุกสาขา โดยบริษัทมี
แผนจัดทําโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุนยอดขาย คาดวาปหนายอดขายจะเพิ่มขึ้น
ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปที่ผานมาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยเปนธุรกิจที่ทํารายไดใหบริษัทสูงสุด บริษัทไดตัดสินใจเพิ่ม
กําลังการผลิตในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (โซลาฟารม) ของกลุมบริษัทสระบุรี เนื่องจากกําลังการผลิต
ที่ติดตั้งเดิมต่ํากวากําลังการผลิตที่บริษัทไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค คาดวาในปหนาจะสามารถสรางผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นตามเปาหมายที่คาดการณไว
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่บริษัทไดลงทุนผานบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแรกภายใต
ชื่อโครงการ “ทาวนไลน สัตหีบ” ซึ่งเปนโครงการบานแถวในทําเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปที่ผานมาบริษัทยอยสามารถรับรู
รายไดแลวประมาณรอยละ 50
ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร ที่จังหวัดเชียงใหม บริษัทไดกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ซึ่งกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทเห็นวามีศักยภาพ และยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก จากการขยายตัวดานการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนรายไดที่สําคัญของประเทศ
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ใหความไววางใจและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางดี รวมทั้งขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่รวมมือรวมใจกาวผานอุปสรรค
ตางๆ และทุมเทในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ขอยืนยันความมุงมั่นตั้งใจที่จะ
สรา งใหบ ริษัทเติบโตมีผลกํ าไรที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารงานดวยความเปนมืออาชีพและมีภาพลักษณขององคกรที่ดี เพื่อสราง
ความสําเร็จอยางยั่งยืนใหกับองคกรตอไป

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา แตปางทอง)
กรรมการผูจัดการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล

อายุ 72 ป สัญชาติไทย

อายุ 63 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

8 กันยายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 133/2560

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทํางานในอดีต

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

2555 - 2557 : สมาชิกวุฒิสภา
2551 - 2554 : สมาชิกวุฒิสภา
2548 - 2549 : รองปลัดกระทรวงกลาโหม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 23/2547

หมายเหตุ :

อดีตรองเสนาธิการทหาร

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

อดีตผูอ ํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

2559 - ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บริหารรวม

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

บมจ. หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ไมมี

ประสบการณทํางานในอดีต
2553 – 2559 : กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป
2552 - 2553 : กรรมการผูจัดการฝายหลักทรัพยรายยอย
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
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นายยุทธนา แตปางทอง

นายศริน เรืองศร

อายุ 44 ป สัญชาติไทย

อายุ 37 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ ัดการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
London Metropolitan University, UK

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน
9/2560

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 234/2560

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

2557 - ปจจุบัน : กรรมการ

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ
บจ. สระบุรี โซลาร

บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (SANKO)

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ

ประวัติการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุน 16

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ

ประสบการณทํางานในอดีต

บจ. สระบุรี โซลาร

2553 - 2558 : กรรมการ

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ

บจ. ไพรม แมนชั่น

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร

บจ. เอซีซี แลนดมารค

บจ. จินตนา อินเตอรเทรด

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี

2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร

บจ. ดับบลิว. โซลา

บจ. อินเนอแวร เซ็นเตอร

บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

2557 - ปจจุบัน : กรรมการ

ไมมี

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)
ประสบการณทํางานในอดีต
2557 - 2558 : ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส (JUBILE)
2556 - 2557 : กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส (EIC)
2537 - 2557 : ผูอาํ นวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส (JUBILE)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี
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นายปวินท เรืองวรบูรณ

ดร. อริชัย รักธรรม

อายุ 37 ป สัญชาติไทย

อายุ 49 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ ัดการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรการเงิน Claremont Graduate School, USA

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Claremont Graduate School, USA

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Eastern Washington University, USA

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

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

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ
บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 67/2548

บจ. เอซีซี แลนดมารค

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 30/2547
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ

2550 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

บจ. ดับบลิว. โซลา

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ (SYNTEC)

บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร
บจ. สระบุรี โซลาร

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ

2552 - ปจจุบัน : วิทยากร

บจ. เอซีซี อีเลคทริค

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี

2541 - ปจจุบัน : ผูจัดการทั่วไป

ประสบการณทํางานในอดีต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2550 - 2557 : ผูจัดการสวนงานบริหารการลงทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส (INTUCH)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ไมมี

รายงานประจําป 2560

นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

นายพสุ สุขุมวาท

อายุ 57 ป สัญชาติไทย

อายุ 53 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

22 พฤศจิกายน 2556

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

แพทยศาสตรบัณฑิต CEBU Institute of Medicine, Philippines

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร University of San Carlos, Philippines
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 239/2560
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

2551 - ปจจุบัน : ผูชวยกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจําจังหวัดเชียงใหม

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น
2559 – ปจจุบัน : ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ

ประสบการณทํางานในอดีต

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

2540 - 2551 : แพทยประจําคลินิก

2556 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาความรวมมือ

2537 - 2538 : กรรมการ

มูลนิธิสัมมาชีพ

บจ. เอพีเอ็ม ทราเวิล

2552 - ปจจุบัน : กรรมการ

2533 - 2539 : ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บจ. อิงนที รีสอรท ปทุมธานี

บจ. ฮารท ออยส สยามอิมพอรต เอ็กซปอรต

2553 - 2560 : ที่ปรึกษา

2533 - 2539 : ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย

บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส อีควิปเมนท
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

5

ไมมี

2552 - 2560 : ผูจัดการโครงการพิเศษ
หจก. ศุขเจริญกิจ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

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

นายเอกวัชร เศวตรัตน

นายกานต กังพิศดาร

อายุ 36 ป สัญชาติไทย

อายุ 38 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง
กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
รองกรรมการผูจัดการ
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

25 เมษายน 2560

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash University,
Australia
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร), University of New South Wales,
Australia
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

25 เมษายน 2560

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น
2561 - ปจจุบัน : นักวิเคราะหธุรกิจอาวุโส
บจ. อาร วี คอนเน็กซ
ประสบการณทํางานในอดีต
2550 – 2560 : นักวิเคราะหอาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

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 : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส คอมเมิรซ เซอรวสิ ส
2554

: ผูจัดการฝายธุรกิจตางประเทศ
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ (THRE)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ไมมี

รายงานประจําป 2560

นางสาวณัฐกาญจน สันตยานนท

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย
อายุ 52 ป สัญชาติไทย

อายุ 38 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง
กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ตําแหนง

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

4 กุมภาพันธ 2559

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

เลขานุการบริษทั

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในอดีต
2553 - 2557 : ที่ปรึกษาอิสระดานบัญชีการเงินและภาษี
2549 - 2553 : ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น (IRCP)
2540 - 2549 : ผูจัดการฝายบัญชี
บมจ. แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

7

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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

ไมมี

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

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปจจุบันไดปรับโครงสรางทางธุรกิจ โดยธุรกิจหลัก
ของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น แบ ง เป น 3 ส ว น ได แ ก ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยพั ด ลมโคมไฟติ ด เพดาน ธุ ร กิ จ พลั ง งานทางเลื อ ก และธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัทตัดสินใจเขาสูธุรกิจดังกลาว ดวยเห็นวาเปนธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได มีศักยภาพในการเติบโตสูง
และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมี
การขยายสูผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลอดไฟแอลอีดี เปนตน ซึ่งสินคาดังกลาวเริ่มเปนที่นิยมในทองตลาดและมีแนวโนม
การเติบโตที่ดี
เพื่อรองรับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลังปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทจึงไดเพิ่มเติมวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทใหครอบคลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว
ตั้งแตป 2558 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจาก
การเผาไหมวัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ํา เปนตน
2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอาคารชุด หองชุด การจัดสรรที่ดิน การคาที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว อาทิเชน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาต
เชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมทอระบายน้ํา ขออนุญาตเปดใชอาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยื่นขอหนังสือรับรองการใชประโยชนในที่ดิน การบริหารนิติ
บุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
3) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม การสง การแพรหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจ ความหมายได โดยระบบสาย ระบบไรสาย
ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือ ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง
บริการรับสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนวิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศนทางสาย เคเบิ้ลทีวี ระบบ
การสื่อสารผาน ดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นๆ
4) การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (Internet) ประกอบการคาบนอินเตอรเน็ต หรือ อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
ปจจุบัน บริษัทอยูในหมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติด
เพดานเปนธุรกิจหลัก บริษัทไดดําเนินการเปดโชวรูมแหงใหมอยางเปนทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยตั้งอยู ณ ซอยศรี
นครินทร 40 ตรงขามศูนยการคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร โดยบริษัทตั้งเปาหมายจะขยายตลาดสินคาพัดลมผานชองทาง
ตางๆ เชน โมเดิรนเทรด ดีลเลอรทั่วประเทศ และลูกคาโครงการอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเพิ่มไลนสินคาที่เกี่ยวของ
นอกเหนือจากการเปดโชวรูมแหงใหม บริษัทประสบความสําเร็จในการสรางทีมงานดานการตลาด และดําเนินการสั่งสินคา
รุนใหมๆ มาจําหนาย เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินคาใหแกผูประกอบกิจการ
คาปลีก (Modern Trade) โดยตรง เชน หางโฮมโปร โฮมเวิรค และไทยวัสดุ เปนตน ซึ่งคาดวาจะเห็นผลเปนรูปธรรมในปหนาเปน
ตนไป
รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก
บริษัทฯ ไดเริ่มเขาสูธุรกิจพลังงานทางเลือกในปที่ผานมา และไดเขาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา
(โซลารูฟท็อป) และสวนตอขยาย ปจจุบันเหลือกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.034 เมกะวัตต เนื่องจากบริษัท ยกเลิกการ
ลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร เพาเวอร จํากัด และไดแจงความประสงคขอคืนเงินลงทุนที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวน 14
ลานบาท คืนจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เนื่องจากโครงการมีความลาชา โดยการดําเนินธุรกิจการผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใตบริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเปน
บริษัทรวม ประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) แผงโซลารตั้งอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวน
อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิตประมาณ 1.00 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 39.20 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันไดขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีก 2 เฟส บนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวน
อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต 0.186 เมกะวัตต และหลังคาที่จอดรถบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท
จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต 0.108 เมกะวัตต ทั้ง 2 เฟส สามารถจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดตั้งแต เดือนเมษายน 2560 และ
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 24.99
ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว แผงโซลารตั้งอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท
จํากัด (มหาชน) เริ่มจําหนายไฟฟาเชิ่งพาณิชย (COD) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 และกลุมบริษัทสระบุรี (“กลุมสระบุรีโปรเจค”)
ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เมกะวัตต ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) แผง
โซลารตั้งอยูตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กําลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลว บริษัท
ยังคงมุงที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อขยายการลงทุนตอไปในอนาคต ซึ่งผลประกอบการธุรกิจพลังงาน
ทางเลือกในปที่ผานมาโดยรวมเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดวางแผนไว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น บริษัทไดมีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด เพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย โดยไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผานการจําหนายหุนสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ใหแก บริษัท
ไพรม แมนชั่น จํากัด (ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทถือหุนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ถือ
หุนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อใหไดผูมีประสบการณเขามามีสวนรวมลงทุน โดยไดเริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใตชื่อ
“ทาวนไลน สัตหีบ” ที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในป 2560 สามารถขายและรับรูรายไดจํานวน 13 ยูนิต จากทั้งหมด 32 ยูนิต
สําหรับอสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมนั้น บริษัทไดจําหนาย ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางโรงงาน ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2561 และ
หองชุดพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ จํานวน 8 หอง สวนอาคารสํานักงาน พี.เอส.ทาวเวอร ทั้งสองยูนิตไดจํานายไปตั้งแตป
2559 ปจจุบันเหลืออาคารชุดพักอาศัยคันทรี่คอมเพล็กซ จํานวน 11 หอง

ธุรกิจหองจัดเลี้ยง และภัตตาคาร
ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม) จํากัด ไดนําคุมขันโตก ศูนยวัฒนธรรมทั้งอาหารขันโตกและการแสดง
แบบลานนาอันยิ่งใหญ พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง รานอาหารพลับพลา และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กลับมาดําเนินการ
เอง ซึ่งสามารถสรางรายไดกวา 72 ลานบาท ปจจุบันบริษัทไดเปดใชสวนขยายพื้นที่รานอาหารพลับพลา โดยเพิ่มจํานวนที่นั่งอีก
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560
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รายงานประจําป 2560
100 ที่นั่ง เพื่อรองรับกับจํานวนแขกที่เพิ่มขึ้น สวนศูนยประชุมนานาชาติและหองจัดเลี้ยงระดับสากลคุมคํา มีหองจัดเลี้ยงขนาด
ใหญ ที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา จึงเปนที่รูจักทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ซึ่งบริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาจะเพิ่มรายไดใหกับบริษัทในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
2530 • บริษัทเริ่มกอตั้งโดยตระกูลไต ซึ่งเปนกลุมทุนจากประเทศไตหวัน เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
2536 • บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2545 • บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท ฮันเตอร แฟน จํากัด ผูผลิตพัดลมรายใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑพดั
ลมโคมไฟติดเพดาน แตไดมีการยกเลิกคําสั่งซื้อตั้งแตเดือนมีนาคม 2548
2547 • บริษัทเขาลงทุนในบริษัท Air Breeze Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผานบริษัท Vanguard Corporation
ซึ่งตั้งอยูที่หมูเกาะเคยแมน โดยถือหุนรอยละ 100 มูลคาเงินลงทุน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
2552 • บริษัทตัดสินใจขายบริษัทยอยในประเทศจีนออกไป เนื่องมาจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
• บริษัททําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญะรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“TRC”) จํานวน 70 ลานบาท โดย ณ ปจจุบัน
ยังไมมีการจายชําระเงินตนแตอยางใด ซึ่งบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง
กฎหมายกับ TRC
• บริษัทเขาลงทุนในบริษัท แหลงน้ําสยาม จํากัด ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทรัพยากรน้ําสยาม จํากัด (มหาชน) (“SWR”)
โดยขณะนี้ บริษัทมีหุนสามัญของ SWR จํานวน 45 ลานหุน คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 49.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.93 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนทั้งจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง
กฎหมายกับ SWR
2553 • บริษัทขายที่ดินและอาคารโรงงาน เลขที่ 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ใหกับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด
2556 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด เปนบริษัทยอย เพื่อเขาลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมถึง
สินทรัพยอื่นที่ใชในโครงการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา (คุมขันโตก) ซึ่งเปนธุรกิจจําหนายอาหารและการแสดง
วัฒนธรรมลานนา
2558 • บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสําคัญเปน “บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษเปน
“Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยเปน “ACC” เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคต
• บริษัทเขาซื้อหุนบริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (“WIN”)
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 39.20 ลานบาท
• บริษัทเขาซื้อหุนของบริษัทตางๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ดังนี้
• บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 39.20 ลานบาท
• บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 24.99 ลานบาท
• บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 19.89 ลานบาท
• บริษัทจัดตั้งบริษัทยอย เพือ่ ดําเนินธุรกิจตางๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังนี้
• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน
• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้ง
• บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพื่อพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย
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2559 • บริษัทรวมลงทุนในกลุมบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (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
คาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และไดมีมติอนุมัติ
ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหนวย ในอัตรา 4
หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
• บริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูรวมทั้งสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดชําระวันที่ 9 เมษายน 2561
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ (ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในวงเงิน 1,000 ลานบาท)
• วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด ผิดนัดไมโอนที่ดินเพื่อชําระหนี้ บริษัทจึง
ดําเนินการมอบหมายใหทนายความดําเนินการบังคับโอนที่ดินเพื่อตีทรัพยชําระหนี้
• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด บริษัทยอย ไดรับโอนที่ดิน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทยลาน
นา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด เพื่อการตีทรัพยชําระนี้
2560 • มกราคม 2560 บริษัทยอย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด ไดขอยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดสัญญาเชา เนื่องจากบริษัท
เห็นวาธุรกิจศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพ
สามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการใหเชา โดยบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด จะเขาไปดําเนินกิจการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2560 เปนตนไป
2561 • ในวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารโรงงานใหเชาในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัท
จะจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางในราคารวมทั้งสิ้น 240 ลานบาท ใหแก บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง
จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท และไมใชบุคคลเกี่ยวโยง โดยผูจะซื้อชําระเงินมัดจํา จํานวน 15 ลานบาท ณ วันทํา
สัญญาจะซื้อจะขาย และในวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์และไดรับชําระราคาคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางสวนที่
เหลือจํานวน 225 ลานบาท โดยเงินที่ไดรับจากการจําหนายที่ดินและอาคารโรงงานดังกลาวจะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดาน
ฐานะทางการเงินของบริษัท และใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมถึงนําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของ
บริษัท
• นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000
หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริม
ความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท ผลปรากฏวามีผูถือหุนใชสิทธิจองซื้อรวม 16 ราย จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,054,557 หุน คิด
เปน สวนของหุนสามัญ 35,763,639.25 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 50,069,094.95 บาท รวมเงินที่บริษัทไดรับเงินคา
หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 85,832,734.20 บาท ณ วั น ที่ 12 มี น าคม 2561 ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท เท า กั บ
335,763,639.25 บาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
• วันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทมีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจ
ใหบริการหองจัดเลี้ยงและศูนยประชุมนานาชาติ และศูนยการแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัทยอย
บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด
(“CEI”)

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
(“ACCE”)
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
(“ACCL”)
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
(“ACCG”)
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร
จํากัด (“BSP”)
กลุมสระบุรีโปรแจค*
1. บจ. เบสท โซลารแพลนท
2. บจ. คูล เวิลด เอ็นเนอรยี 2
3. บจ. ฟวเจอร กูด เฮลธ 2
4. บจ. แฮปป เวิลด เพาเวอร 2
5. บจ. นิวโซลาร เทคนิค
6. บจ. พี.บี.วาย. กรีนเพาเวอร
7. บจ. สระบุรี โซลารแพลนท 2
8. บจ. สระบุรี โซลารแพลนท 2
9. บจ. ไทย โซลารแพลนท 2
10. บจ. วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2
บริษัทรวม
บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
(“W.SOLAR”)

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
ตั้งแต เมษายน 2560 (“CEI”)
เริ่มเขาดําเนินธุรกิจ ศูนย
วัฒนธรรมอาหารและการแสดง
ลานนา (คุมขันโตก)
ศูนยประชุมนานาชาติ (คุมคํา)
ดวยตนเอง
เทรดดิ้ง

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
100.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
200,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)
200,000,000.00

100.00

100,000,000.00

100,000,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

75.00

50,000,000.00

50,000,000.00

พลังงานทดแทน

100.00

10,000,000.00

3,250,000.00

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
(Solar Rooftop)

51.00

49,000,000.00

49,000,000.00

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

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

พลังงานแสงอาทิตยบนดิน
(Solar Farm)

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
(Solar Rooftop)

100.00
ลงทุนทางออม
ผานบริษัท
(“ACCE”)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
49.00

*เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุมสระบุรีโปรเจค ไดควบรวมกิจการเขาดวยกัน และจัดตั้งเปนบริษัทใหมชื่อ บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมา
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 45 ลานบาท พรอมทั้ง
ดําเนินการสรางโรงงานแหงแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2530
บริษัทไดดําเนินธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระทั่งในปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 524.99 ลานบาท
ชําระแลว 335.76 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พรอมกับไดนํา
หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในอดีตบริษัทเคยเปนผูผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานสงออกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในปจจุบันไดนําเขาชิ้นสวน
พัดลมเพื่อประกอบและจําหนายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทเนนความสวยงาม สามารถใชเปนเครื่องประดับและตกแตงที่พัก
อาศัย โรงแรมที่พัก ตลอดจนอาคารสํานักงาน เปนตน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
บริษัทจากที่เคยเปนผูผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญที่สุดในโลก ไดเปลี่ยนมาเปนผูนําเขาชิ้นสวนพัดลมจากตางประเทศเพื่อ
มาประกอบและจําหนายในประเทศ โดยบริษัทจัดจําหนายพัดลมภายใตเครื่องหมายการคา Sunlight และ Compass
East ซึ่งเปนที่รูจักของลูกคาโดยทั่วไปมานานกวา 10 ป และไดเพิ่มเครื่องหมายการคาใหมในนาม “Air-le-gance” เพื่อจับ
กลุมลูกคาตลาดบนที่มีกําลังซื้อสูง บริษัทไดเพิ่มผลิตภัณฑโคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใตเครื่องหมายการคา “Lumos” เปน
ผลิตภัณฑที่มีความสวยงาม ประหยัดไฟฟา ไมเสียเวลาและคาใชจายในการติดตั้ง

2. ธุรกิจใหเชาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
2.1 ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทมีอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, หองพักอาศัย อาคารคันทรี่คอม
เพล็กซ บางนา จํานวน 19 หอง และสถานประกอบการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุมขันโตก และศูนย
ประชุมนานาชาติ คุมคํา จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สถานที่
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
เนื้อที่ 23 ไร 1 งาน 55.60 ตรว.
หองพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ
จํานวน 19 หอง ขนาด 38.44-163.76 ตรม.
ศูนยวัฒนธรรมและการแสดง คุมขันโตก และศูนย
ประชุมนานาชาติ คุมคํา
เนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 58 ตรว.

ที่อยู
291 หมู 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
225 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ
ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
139 โครงการเชียงใหมบิสซิเนสพารค
ถ.สายเชียงใหม-ลําปาง ต.หนองปาครั่ง อ.
เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม
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ผูใหเชา
บริษัท
บริษัท
บจก. ซี.อี.ไอ.
(เชียงใหม)

คาเชา
เดือนละ 100 - 110 บาท
ตอ ตรม.
เดือนละ ประมาณ 6,000
บาท ตอหอง
เดือนละ 2.50 ลานบาท
ปรับคาเชาเปน 2.60 ลาน
บาท ตั้งแตเดือนเมษายน
2559
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หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ ปจจุบันเหลือจํานวน 11 หอง
ศูนยวัฒนธรรมและการแสดง คุมชันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา บริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาตั้งแต เดือนเมษายน 2560 และ
บริษัทไดนําสถานประกอบการกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง

2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ในชื่อโครงการทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนที่ดินขนาด
2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200 ลานบาท
ราคาขายอยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ในป 2560 สามารถรับรูรายไดไดจํานวน 13 ยูนิต และสําหรับโครงการใน
อนาคตคาดวาจะเปนโครงการจัดสรรพัฒนาที่ดินที่ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินไมเกิน 11 ไร
(4,400 ตารางวา) ปจจุบันอยูระหวางศึกษาโครงการ

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”)
และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) สถานที่ตั้งโครงการอยูบนหลังคาของอาคารโรงงานให
เชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (WIN) ตั้งอยูที่ เลขที่ 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทา
ขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม (“W.SOLAR”) รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 ที่ผานมา
สวนบริษัทยอย (“BSP”) รับรูรายไดตั้งเตเดือน กุมภาพันธ 2560
บริษัทไดเขาลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) ของกลุมสระบุรีโปรเจค จํานวน 10 บริษัท รอย
ละ 100.00 โดยมีสถานที่ตั้งโครงการตั้งอยูเลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลวในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทไดชําระ
เงินลงทุนครบถวน และถือหุนโครงการดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว บริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปน
ตนมา

บริษัท
W.Solar

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 49

กําลังการผลิต
(MW)
1.284

อัตราคาไฟฟา
(บาทตอหนวย)
6.16

กลุมบริษัทสระบุรี

รอยละ 100

5.50

8 (Adder)

BSP

รอยละ 51

0.75

6.50

หมายเหตุ
กําลังการผลิตรวมของสวนตอขยาย 0.294 MW

โครงสรางรายได
รายไดของบริษัททั้งหมดเปนรายไดจากการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน สวนประกอบพัดลม โคมไฟ รายไดจากคา
เชา สวนบริษัทยอย มีรายไดจากการจําหนายอาหาร บริการการแสดง คาบริการหองจัดเลี้ยง หองประชุม รายไดจากการจําหนาย
อสังหาริมทรัพย และรายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน
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หนวย : ลานบาท
ประเภท

31 ธ.ค. 2560
รายได
รอยละ

31 ธ.ค. 2559
รายได
รอยละ

31 ธ.ค. 2558 (5 เดือน)
รายได
รอยละ

1. รายไดจากการขาย

17.09

5.73

15.80

9.72

2. รายไดจากการรานอาหาร และหองจัด
เลี้ยง

72.81

24.43

-

-

3. รายไดคาเชา

34.71

11.65

55.52

4. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

80.79

27.11

5. รายไดขายพลังงานทดแทน

92.62

31.08

298.02

100.00

รวม

4.17

13.79

34.19

26.06

86.21

91.10

56.09

-

-

162.41

100.00

30.23

100.00
หนวย : พันบาท

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป
หมายเหตุ : คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท
สินทรัพยและสวนของผูถือหุน
สินทรัพยหมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

348,128

444,153

251,833

1,633,961

1,789,645

1,066,762

753,890

802,695

811,985

มูลคาที่ตราไว (บาท)

0.25

0.25

0..25

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)

0.63

0.67

0.76

1,200,000

1,200,000

1,200,000

298,016

162,412

30.228

รายไดอื่น

16,414

32,549

2,634

รายไดรวม

314,430

194,961

32,862

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(48,805)

(25,500)

(15,283)

-

-

-

(0.0440)

(0.0188)

(0.0118)

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)

0.51

4.04

1..17

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1.17

1.22

0.31

(6.27)

(3.16)

(1.89)

ผลตอบแทนตอยอดขาย (รอยละ)

(16.38)

(15.70)

(52.12)

ผลตอบแทนตอรายไดรวม (รอยละ)

(16.78)

(11.55)

(47.95)

(2.85)

(1.89)

(1.61)

สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน

จํานวนหุน (หุน)
ความสามารถในการทํากําไร
รายไดจากการขาย

เงินสดปนผล
กําไรตอหุน (บาท)
อัตราสวนทางการเงิน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

ผลตอบแทนตอยอดสินทรัพยรวม (รอยละ)
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
• การผลิต
ปจจุบัน บริษัทไดยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเปนการนําเขาชิ้นสวนมาประกอบในประเทศ เพื่อ
เปนการลดตนทุนการผลิต โดยมุงเนนที่รูปแบบและคุณภาพของสินคาที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและตางประเทศ มีกระบวนการ
ตรวจสอบและกําหนดคุณสมบัติของสินคา ใหตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินคา
• ลักษณะของผลิตภัณฑ
ธุรกิจซื้อมาขายไป ปจจุบันผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟติดเพดานที่บริษัทผลิตขึ้นเปนสินคาแบบกึ่งสําเร็จรูป โดยบรรจุชิ้นสวน
ตางๆ ลงกลอง เพื่อใหลูกคาสามารถนําไปประกอบและติดตั้งเองได โดยสินคาสวนใหญ บริษัททําการขายตรงไปยังตัวแทนจําหนาย
โดยใชเครื่องหมายการคาของตนเอง เชน Sunlight, Compass East และเครื่องหมายการคาใหมชื่อ “Air-le-gance”
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในชื่อโครงการ
ทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาด
โครงการประมาณ 200 ลานบาท ราคาขาย อยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ในป 2560 บริษัทสามารถรับรูรายได โดยขายไป
ทั้งหมด 13 หอง
ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร บริษัทดําเนินการผานบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด บริษัทยอย ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย
วัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” จังหวัดเชียงใหมนั้น ประกอบธุรกิจ ไดแก
•

•
•

การแสดงวัฒนธรรมแบบลานนาและบริการอาหารขันโตกแบบบุฟเฟต พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง ดวยอาหาร
ขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมลานนาที่ยิ่งใหญ สมเกียรติแกผูรับรอง เปดใหบริการตั้งแต เวลา 18.00 น. ถึง 21.00
น. ในชวง Hight Season เพิ่มรอบ 16.00 น.
รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุฟเฟต เปดบริการตั้งแต 8.00 น. ถึง 14.00 น. ชวงเย็นเปด 17.00 น. ถึง
21.00 น. ใหบริการอาหารตามสั่ง มีดนตรีบรรเลงเพลงเกา ตั้งแตชวงกลางวันจนถึงค่ํา
ศูนยประชุมสัมมนา อาคารคุมคํา ลักษณะเปนศูนยประชุมสัมมนา หองจัดเลี้ยงขนาดใหญที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
ชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา สําหรับงานระดับสากล มีความเปนเอกลักษณสวยงาม อลังการ

ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา
จํากัด (W.SOLAR) และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จํากัด (BSP) สถานที่ตั้งโครงการอยูบนหลังคาอาคาร
โรงงานใหเชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม W.SOLAR รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 สวนบริษัทยอย BSP รับรูราย
ไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยจําหนายไฟฟาใหกับผูเชาภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท สามารถขายไฟฟาในอัตราหนวยละ
6.16 และ 6.50 บาท แลวแตกรณี สวนการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) มีสถานที่ตั้งโครงการอยูที่
เลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม
2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟาโดยไดรับอัตราคาไฟสวนเพิ่ม (Adder) 8 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2555 –
2565)
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การตลาดและการแขงขัน
บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายจากระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว มาเปนการจัดจําหนายโดยตรง โดยอยูใน
ขั้นตอนการเจรจาตอรองการคากับกลุมหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญหลายราย พรอมกับการสรางทีมงานฝายขายเพื่อ
ทําการจําหนายสินคาโดยตรงใหกับผูแทนจําหนายทั่วประเทศ
• กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ
บริษัทมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยออกแบบพัดลมรุนใหมๆ ที่มีความทันสมัย และ
หลากหลายใหตรงกับความตองการของลูกคา และมีการพัฒนาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อใหมีความสวยงาม
และมีคุณภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหทันกับความตองการของตลาด เชน ไฟ
LED, DC Motor เพื่อชวยประหยัดไฟและใหเสียงที่เงียบลง
ในสวนของธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร บริษัทไดพิจารณาเพิ่มการบริการตางๆ เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับ
บริษัทอีกทางหนึ่ง เชน การประกอบธุรกิจใหบริการดานศูนยประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารสชาติอาหาร
ที่ใหบริการ ใหมีความอรอยถูกปากลูกคา โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหมทุกวัน สวนในดานการแสดง มีการ
ควบคุมคุณภาพของนักแสดง โดยเนนคัดเลือกผูที่จบการศึกษาดานการแสดงนาฏศิลปโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัท
สามารถขยายฐานลูกคาใหกวางขวางขึ้น และเขาสูการบริการระดับสากลมากขึ้นดวย ในสวนของศูนยประชุมนานาชาติ
คุมคํา บริษัทเห็นวาเปนศูนยการประชุมที่มีความทันสมัย หรูหรา ตระการตา มีเอกลักษณ มีความโดนเดนในเรื่องของ
วัฒนธรรม เหมาะสําหรับงานระดับสากล จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาใหเปนศูนยการประชุมในระดับนานาชาติ
ตอไปในอนาคต
ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินธุรกิจบานจัดสรร โครงการแรกเปนทาวนโฮม รูปแบบ
Modern Classic Style อยูสบายประหยัดพลังงาน และเนนประโยชนใชสอยอยางคุมคา บริษัทมุงพัฒนาโครงการ
บานพักอาศัยในลักษณะแนวราบ พรอมสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ บริษัทมีนโยบายขายบานที่กําลังกอสรางใกล
เสร็จ เพื่อใหลูกคาไดเห็นบานในระหวางสราง และมั่นใจไดวาบานจะสรางเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัท
ตั้ ง อยู บ นที่ ดิ น ในอํ า เภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี โครงการต อ ๆ ไป บริ ษั ท จะหาทํ า เลบริ เ วณถนนรอบนอกของ
กรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัดที่เปนศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนทําเลที่มีศักภาพและมีความ
ตองการบานพักอาศัย
2) กลยุทธดานราคา
ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทมีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟที่สามารถแขงขันได ทั้งใน
ดานราคาและรูปแบบ เพื่อสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องในระดับตลาดตางๆ อันจะนํามาซึ่งผลกําไรที่มากขึ้น
ตามยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง เพื่อลดตนทุนและคาใชจายดานการขายและบริหาร
ของบริษัท
ธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดวางแผนกําหนดราคาในแตละสวนคือ ธุรกิจคุม
ขันโตก การกําหนดราคาอาจจะสูงกวาคูแขงเนื่องจากชุดการแสดงแตละชุดมีความเปนอักลักษณ โดดเดน แตกตางจาก
คูแขง สวนบริการอาหารแบบบุฟเฟต ราคาที่กําหนดเปนราคาที่ใกลเคียงกับคูแขง ในสวนศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา
ราคาที่บริษัทกําหนดเปนราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กําหนดราคาบริษัทกําหนดราคาสูงกวาคูแขง เนื่องจากบริษัทใชวัสดุอุปกรณคุณภาพสูง
การออกแบบโปรง อยูสบาย ราคาที่บริษัทกําหนดจึงเปนราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได
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3) กลยุทธการจําหนายและชองทางการจําหนายของบริษัท
บริษัททําการจําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคา ซึ่งเปนหางขายอุปกรณตกแตงบาน โดยลูกคาเหลานี้จะเปน
หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญที่มีชื่อเสียง ไดแก โฮมโปร โฮมเวิรค ไทวัสดุ และเฮาสแอนดโฮม เปนตน
ลูกคาขายสงในภูมิภาคตางๆ และลูกคากลุมตกแตงบานทั่วไป เพื่อใหสามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมทั้งตลาดใน
กลุมโครงการหมูบานจัดสรร โรงแรมและรีสอรท อีกดวย
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทใชชองทางการจําหนาย
ผ า นบริ ษั ท ทั ว ร โดยเป น ส ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมการท อ งเที่ ย วของบริ ษั ท ทั ว ร โดยประชาสั ม พั น ธ ผ า นช อ งทาง
อิ น เตอร เ น็ ต การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย รวมถึ ง ให ฝ า ยการตลาดเข า ติ ด ต อ แนะนํ า กั บ กลุ ม ลู ก ค า ใหม ๆ ทั้ ง
นักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดที่จะขายผานชองทางออนไลนในอนาคตอีกดวย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนโครงการอยูใน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทมุงเนนคนพื้นที่เปนหลัก
ชองทางที่ใชจึงเปนชองทางที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในพื้นที่ และบริเวณใกลเคียง
• กลยุทธการจัดสงเสริมการขาย
ธุรกิจซื้อมาขายไป บริษัทกําหนดแผนการตลาดเริ่มดวยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพประเภทหนังสือตกแตงบาน
นิ ต ยสาร Decoration Guide หนั ง สื อ ก อ สร า งและวั ส ดุ เข า ร ว มงานแสดงสิ น ค า ที่ เ กี่ ย วกั บ บ า น และร ว มกั บ
หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ เพื่อเปดตัวสินคาใหเปนที่รูจักแกผูบริโภคโดยตรง
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดจัดเตรียมแผนการ
สงเสริมการขาย โดยมุงเนนไปในสวนของศูนยประชุมแหงชาติ คุมคํา ซึ่งบริษัทเห็นวามีศักยภาพ โดยจะเนนการ
ออกบูธ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งศูนยการประชุมนานาชาติ คุมคํา ไดรับรางวัลจากการประกวดหองจัด
ประชุมสัมมนา จากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB สวนศูนยวัฒนธรรมอาหาร
และการแสดง คุมขันโตก บริษัทจะเนนทําการสงเสริมการขายไปยังบริษัททัวร ใหบรรจุโปรแกรมคุมขันโตกไวใน
โปรแกรมการทองเที่ยว
ธุรกิจพัฒนาอสังหริมทรัพย บริษัทไดลงโฆษณาในนิตยสารทองถิ่น ใหสวนลดกับผูแนะนําลูกคารายใหม จัด
สงเสริมการขายใหสวนลด และจัดของแถมใหกับลูกคา
• ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทเปนผูคาเทรดดิ้ง ทําการคาขายสินคาพัดลมโคมไฟมามากกวา 10 ป มีความเชี่ยวชาญรอบรูในตัวสินคาเปน
อยางดี ซึ่งฐานลูกคารายใหญจะเปนกลุมลูกคาโครงการ เชน โรงแรม รีสอรท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมาก และเปนลูกคาที่
เคยสั่งซื้อสินคากับบริษัทมากอน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาของบริษัท
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กวารอยละ 70 จะเปนลูกคานักทองเที่ยวที่
เดินทางมากับบริษัททัวร โดยสวนใหญเปนชาวตางชาติ สวนที่เหลือเปนลูกคาประเภท Walk in ซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติ
เชนกัน ในสวนของศูนยประชุมสัมมนา ลูกคาสวนใหญเปนองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตองการหองจัดเลี้ยง
หองประชุมสัมมนา ซึ่งบริษัทมีหองหลายขนาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในโครงการทาวนโฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลูกคาเปนคนในพื้นที่ หรือผูที่ตองทํางานใน
จังหวัดชลบุรี หรือบริเวณใกลเคียง
• สภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแขงขันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยลูกคาประเภทหางสรรพสินคาและ
รานคาปลีกขนาดใหญ ไดนําสินคาเขามาจําหนายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑที่ใกลเคียงกันกับบริษัทโดยใชกลยุทธวางสินคา
ติดกันแตราคาถูกกวา ซึ่งบางครั้งลูกคาซื้อไปโดยเขาใจวาเปนสินคาของบริษัทในปที่ผานมา
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อยางไรก็ตาม สินคาที่นําเขามาเพื่อแขงขันกับบริษัทนี้ ไมมีบริการศูนยซอมและอะไหล ซึ่งตางกับสินคาของบริษัทที่มีการ
บริการหลังการขาย ทําใหบริษัทยังสามารถยืนหยัดแขงขันอยูได ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในขั้นตอนการออกแบบรูปลักษณของสินคา
และบรรจุภัณฑใหมทั้งหมด เพื่อใหเกิดความโดดเดนและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย สวนการสงเสริมการขายนั้น บริษัทเนนให
ตัวแทนจําหนายหาชองทางการจัดจําหนายใหมเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวและเปน
ชาวตางชาติ ซึ่งบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากคุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําใหผูที่มาสัมผัส
สัมผัสไดถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมลานนาอันเปนจุดแข็งของสินคาและบริการของศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุม
ขันโตก” และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท
ในปนี้ บริษัทไดเริ่มสั่งสินคารุนใหมเขามาจําหนาย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศไตหวันหรือจีน บริษัทอาศัยการสั่งซื้อ
โดยตรงกับบริษัทผูผลิต เพื่อมิใหเสียคาใชจายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเปนราคาตลาดและราคาจากการเจรจาตอรองซึ่ง
สมเหตุสมผล
สําหรับบริษัทยอย มีความสามารถในการใหบริการดังนี้
• คุมขันโตก ใหบริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมทั้งดานการ
แต ง กาย ภาษา การรั บ ประทานอาหาร และการแสดง ภายใต
สถาปตยกรรมลานนาประยุกต สามารถเปดใหบริการไดวันละ 2
รอบ โดยแตละรอบสามารถใหบริ การลูกคาไดมากกวา 800 คน

• รานอาหารไทยพลับพลา เปนหองปรับอากาศภายในตกแตงดวย
สถาป ต ยกรรมไทยภาคกลางประยุ ก ต วั ส ดุ ต กแต ง ด ว ยไม สั ก
ประดับลวดลายสีทองอยางงดงาม สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา
300 คน

• ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ คุ ม คํ า เป น อาคาร 3 ชั้ น ที่ แ สดงถึ ง
สถาปตยกรรมลานนาประยุกต แตละหองมีการตกแตงอยางวิจิตร
บรรจง ดวยไมสักแกะสลัก ลงรักปดทอง โดยสลาฝมือชั้นครู ผนัง
กรุดวยผาพิมพลายไทยโบราณ ประดับประดาดวยโคมระยา อัน
งดงาม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่ ทันสมัยมีสิ่ง อํานวยความ
สะดวกในการประชุมครบครัน สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา
2,000 คน
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• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท
บริษัทเปนผูนําเขาชิ้นสวนตางๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากตางประเทศ นํามาประกอบเปนรุนพัดลมตางๆ โดยมีฝายวิจัย
และพัฒนาและฝายควบคุมคุณภาพ เปนผูตรวจสอบและประกอบพัดลมเพื่อทดสอบคุณภาพ พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดและ
สวนประกอบ (specification) ของพัดลมแตละรุนใหกับพนักงานประกอบทราบ รวมทั้งจัดทําคูมือการประกอบเพิ่มเติมสําหรับพัด
ลมรุนใหมที่บริษัทนําเขามาจําหนาย ทําใหผูซื้อสามารถนําไปประกอบและติดตั้งไดเองตามคูมือประกอบ
• ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เมื่อมีการสั่งซื้อชิ้ นสวนประกอบพั ดลม ฝายวิจัยและพัฒ นาและตรวจสอบคุณ ภาพเปน ผูตรวจสอบคุณภาพชิ้ น ส วนที่
ประกอบเปนพัดลมรุนตางๆ ที่สั่งซื้อเขามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหแกฝายจัดซื้อวาคุณภาพสินคาเปนอยางไร พรอมทั้ง
แจงใหแผนกประกอบทราบวาวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมแตละรุนเปนอยางไร เพื่อจัดทําคูมือการประกอบพัดลม พรอม
ใหแผนกจัดซื้อสามารถสั่งพิมพไดในภายหลัง
ชิ้นสวนตางๆ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจะถูกสงเขาแผนกประกอบ เพื่อนํามอเตอร กานใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคม
แกว ทอแขวน ฯลฯ และคูมือการประกอบ มาบรรจุลงกลองโฟม แลวจึงบรรจุลงกลองกระดาษที่มีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตาม
แบบที่ลูกคาตองการ
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิต บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก
1) บอกําจัดน้ําเสีย สําหรับสายการผลิตที่มีการใชสารเคมี เชน โรงชุบ เพื่อลดมลภาวะทางน้ํากอนการปลอยน้ําทิ้ง
2) ปลองกรองควัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
3) ระบบการรีไซเคิล เพื่อจะสามารถลดปริมาณน้ําเสียใหนอยลง
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ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา ในขณะที่สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วในมูลคา
ยุติธรรม

ความเสี่ยงทางการเงิน :
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินดวยเหตุที่
สินทรัพยดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทมีความจําเปนตองขยายการลงทุนในกิจการตางๆ โดยใชแหลงเงินทุนระยะสั้น ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
ยังไมดีทําใหอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับเปนอัตราปกติ โดยไมไดรับสวนลดพิเศษ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทมีความพยายามที่จะปรับ
โครงสรางทางการเงินใหเหมาะสมกับโครงการลงทุนของบริษัท โดยการหาแหลงเงินทุนระยะยาวเพื่อมาทดแทนแหลงเงินทุนระยะ
สั้นของบริษัทในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
บริษัทมีรายการเงินใหกูยืมกับบริษัทยอย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตนทุนดอกเบี้ยที่บริษัทแมจัดหา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินใหกูกับบริษัทยอย รวม 632.45 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเงินใหกูบางสวน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการคิด
อัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตนทุนทางการเงินในปจจุบัน สาเหตุเพราะงินใหกูจํานวนดังกลาวบริษัทใชเงินสดคงเหลือในบริษัทไปลงทุนใน
บริษัทยอยในรูปแบบการใหกูยืม จึงทําใหอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตนทุนทางการเงินในปจจุบัน (ในอดีตบริษัทไมเคยใชเงินกูในการ
ดําเนินธุรกิจ) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีนิติบุคคล สวนภาษีธุรกิจเฉพาะไดรับการยกเวนเนื่องจากเปน
บริษัทในเครือตามประมวลรัษฎากร ในป 2560 บริษัทไดดําเนินเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทยอย และนําเงินจากการเพิ่มทุนมา
ชําระเงินกู ทําใหยอดเงินกูลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริ ษั ทมีค วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสิน ทรัพยแ ละหนี้สิน เป น สกุลเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญในงบการเงิน สรุปไดดังนี้
หนวย : พันบาท
ประเภท
1. ดอลลารสหรัฐ
2. หยวนจีน

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

สินทรัพย

หนี้สิน

สินทรัพย

หนี้สิน

0.01

0.02

0.02

0.01

-

-

-
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อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวาบริษัทมีสินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศนอย จึงไมมีความจําเปนตองทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน :
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อทางการคากับลูกคา เนื่องจากบริษัทเริ่มจําหนายสินคาโดยตรง อาจยังไมทราบขอมูล
ฐานะการเงินหรือพฤติกรรมของลูกคาที่แทจริง ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทจะใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาเกาเปนระยะเวลา 30-60 วัน
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการตรวจสอบประวัติลูกคาจากแหลงขอมูลที่สามารถหาไดในเบื้องตน เพื่อประกอบการพิจารณาใหสินเชื่อ
ทางการคากับลูกคา อาทิเชน เครดิตบูโร และซัพพลายเออรที่เคยขายสินคาใหกับลูกคารายดังกลาว เปนตน นอกจากนี้ หากเปน
ลูกคาที่สั่งซื้อสินคากับบริษัทเปนครั้งแรก บริษัทจะไมใหสินเชื่อทางการคาเพื่อเปนการลดความเสี่ยง และมีการควบคุมวงเงินที่จะ
ใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาแตละราย โดยนับตั้งแตบริษัทเริ่มมีการจําหนายสินคาเองโดยตรง บริษัทยังไมเคยประสบปญหา
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกคา
ความเสี่ยงจากการฝากขายสินคา
บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจฝากขายมากขึ้น จึงมีโอกาสที่สินคาจะชํารุดเสียหาย หรือสูญหายได และมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการ
จัดหาพนักงานขายสินคาเพื่อเขาไปตรวจสอบดูแลสินคาอยางใกลชิด อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแผนการขาย โดยบริษัทจะเลือก
สินคารุนที่สามารถขายไดรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในโครงการตางๆ หลายโครงการ อาทิเชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนธุรกิจที่มีรายได
สม่ําเสมอแนนอน แตตองใชระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 3 ป แตเนื่องจากที่ผานมาบริษัทไมเคยใชสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไมมี
วงเงินสินเชื่อระยะยาว บริษัทจึงมีความจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะสั้น (หุนกูและตั๋วแลกเงินระยะสั้น) เพื่อ
นําไปลงทุนในโครงการตางๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองได บริษัทมีแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการหาแหลง
เงินทุนที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการที่ลงทุน หรือบริษัทอาจจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให
เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน โดยบริษัทจะดําเนินการทันทีเมื่อเห็นวามีความพรอม
ความเสี่ยงจากการไมมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน
บริษัทยอย ACCG ในป 2559 ไดรับโอนที่ดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่ดินจัดสรรเพื่อ
จําหนาย และโดยขอเท็จจริง กลุมบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินในลักษณะและทําเลดังกลาวเพื่อ
จําหนาย ทําใหเกิดความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะจําหนายที่ดินจัดสรรไดในราคาที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง รวมทั้งอาจไมสามารถ
จําหนายไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไว ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหักคาใชจายในการ
ขาย (“มูลคาสุทธิที่จะไดรับ”) ต่ํากวาราคาทุนของที่ดินจัดสรร หรือจําหนายที่ดินจัดสรรลาชากวาที่บริษัทคาดการณไว
ความเสี่ยงจากความตอเนื่องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการตอไปยังไมเริ่มพัฒนา การรับรู
รายไดจะเกิดความไมตอเนื่อง อาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทเกิดผลขาดทุนจากรายจายประจํา และสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางหาโครงการที่มีขนาดไมใหญ ใชเงินทุนไมมาก สามารถสรางเสร็จและขายไดรวดเร็ว มาพัฒนา
ในโครงการตอไป
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัทในการออกหุนกูของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563
มีการระบุขอกําหนดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตาม อีกทั้งบริษัท
อาจตองไดรับความยินยอมจากผูถือหุนกู หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทั้งหนี้สิน สวนของผูถือหุน และการจําหนาย
สินทรัพย การผิดขอกําหนดดังกลาวอาจสงผลใหผูถือหุนกูเรียกรองใหบริษัทชําระคืนเงินกูทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณ
จนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเปนการถึงกําหนดชําระใหแกผูถือหุนกูโดยทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ
สวนของผูถือหุน เทากับ 1.17 เทา โดยบริษัทจะตองดํารงไวซึ่งอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.50 เทา
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอื่นๆ
ขอมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Advanced Connection Corporation Public Company Limited

ชื่อยอหลักทรัพย

“ACC”

เลขทะเบียนบริษทั

0107537001919 (เดิมเลขที่ บมจ. 438)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 32 ถนนศรีนครินทร (ปากซอยศรีนครินทร 40)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท : 0 2748 2400
โทรสาร : 0 2748 2402

ที่ตั้งสาขา 001

เลขที่ 291 หมูที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 บี ถนนสุขมุ วิท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 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

ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560
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ขอมูลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหุนสามัญ

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0 2009 9000
โทรสาร : 0 2009 9991

ผูสอบบัญชี

: บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ 338 อาคาร A ชั้น 8 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ
ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 09 7445 4459

ผูต รวจสอบภายใน

: บริษัท สอบบัญชีไทย จํากัด
เลขที่ 162/400 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท : 0 2920 1920-1, 0 2920 1821
โทรสาร : 0 2920 3572

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด
เลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0 2252 1588
โทรสาร : 0 2257 0440

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จํากัด
เลขที่ 121/82 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0 2641 2045
โทรสาร : 0 2642 2919
ที่ปรึกษาทางการเงิน

: บริษัท แอบโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด
เลขที่ 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)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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สาขา บางกะป
สาขา บางนา
สาขา ถนนศรีนครินทร ก.ม.9
สาขา ถนนสรรพาวุธ
สาขา ศรีนครินทร
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน จํานวน

524,999,912.50 บาท

แบงออกเปน

2,099,999,650 หุน

มูลคาหุนละ
ทุนชําระแลว จํานวน

0.25 บาท
335,763,639.25 บาท

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

1,343,054,557 หุน

หุนบุริมสิทธิ

-

หุน

(หารอยยี่สิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย
สิบสองบาทหาสิบสตางค)
(สองพันเกาสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันหก
รอยหาสิบหุน)
(ยี่สิบหาสตางค)
(สามรอยสามสิบหาลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหก
รอยสามสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค)
(หนึ่งพันสามรอยสี่สิบสามลานหาหมื่นสี่พันหารอย
หาสิบเจ็ดหุน)
(ศูนยหุน)

โครงสรางการถือหุน
โครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จัดทําโดย บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนดังนี้
จํานวนราย

จํานวนหุน สามัญ

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

2,397

1,240,209,945

92.34

21

102,844,612

7.66

จํานวนหุน สามัญ

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

1. นาย เปยมศักดิ์ 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 โรจนศักดิ์ เสนียประกรณไกร

34,500,000

2.57

10. MRS. YUHUA YAN

30,190,368

2.25

ผูถือหุนตามสัญชาติ
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

รายชื่อผูถือหุน รายใหญ 10 รายแรก
รายชื่อผูถือหุน
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การออกหลักทรัพยอนื่
ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง
หุนกูระยะยาว
ระหวางป 2559 บริษัทไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผู
ถือหุนกู และไมสามารถไถถอนกอนครบกําหนด จํานวนเงินมูลคารวมทั้งสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดชําระ
วันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป เพื่อจําหนายแกนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเปนการลดภาระตนทุนทาง
การเงินของบริษัท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปจจุบันและโครงการใหม และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัท หุนกูดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และกําหนดชําระคืนเงินตนครั้งเดียว
ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 25561 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแลว
หลักทรัพยแปลงสภาพ (Warrant)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จํานวน
ไมเกิน 300,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2559
(เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559)

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

299,999,650 หนวย

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ

299,999,650 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท)

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุนละ 1.25 บาท (เวนแตจะมีการปรับ
ราคาใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

3 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม
2559 จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท
จะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ

-0- บาท (ศูนยบาท)

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
ผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจเทรดดิ้ง

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจพลังงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บัญชีและการเงิน
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แผนภาพขางตนแสดงถึงโครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปจจุบัน โดยรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
สําคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไดเปดเผยในสวนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
1)
2)
3)
4)
5)

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

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมี ห น า ที่ ต ามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แ ลและจั ด การบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัท โดยมุงการสรางมูลคาในระยะยาวใหกับผูถือหุน
3) อนุ มั ติ แ ละทบทวนทิ ศ ทางกลยุ ท ธ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจํา ป ตลอดจนติ ด ตามผลการนํ า กลยุ ท ธ ไ ป
ดําเนินการและผลการดําเนินงาน
4) พิจารณาอนุมัติรายการที่สําคัญ เชน โครงการลงทุนในธุรกิจใหม การซื้อขายทรัพยสิน การตกลงเขาทํารายการที่
สําคัญ และการดําเนินการใดๆ ที่กฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6) พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกร การแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
7) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ และกําหนดคาตอบแทน
8) อนุมัติรายการลงทุน การใหกูยืม หรือรายการดําเนินธุรกิจปกติที่มีขนาดรายการเกินกวา 200 ลานบาท
9) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
10) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
11) ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม
12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
13) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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15) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน
16) เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี
ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง
การเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน
2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณรายจายประจําปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหนาที่รายงานความกาวหนา
ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และ
กําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งาน
ดานปฏิบัติการ และงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร
6) เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอื่นๆ
7) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัท
8) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9) มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน การ
บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตลอดจนการสงเคราะหและ
สวัสดิการตางๆ
10) พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใตวงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตาม
ตารางอํานาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)
11) มี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได
กําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร
นั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน 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 และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ

ตําแหนง

ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2560

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

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 ซื่อตรง

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

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ
รายจายประจําป
3) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่ เหมาะสมและมีป ระสิทธิผล และพิจ ารณาความเปน อิสระของหนว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
5) พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ ส ระ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอํานาจ
และหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการวาจาง หรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบ
และสอบสวนได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท
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8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน คราวละ 1 ป ตามรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท และแตงตั้งผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
9) คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงาน สาขา
โรงงาน หรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย
10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายการอื่น ที่เห็น วาผูถือหุน และผูล งทุนทั่ว ไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนา ที่แ ละความรับ ผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการตรวจสอบ

4/4

1. ดร.อริชัย รักธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจัดตั้งขึ้นครั้ง
แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ย อย รวมทั้ง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกํา หนดคา ตอบแทนสําหรับ
กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือ
หุนแลวแตกรณี
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วาระการดํารงตําแหนง
1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
2) กรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน อาจได รั บ การแต ง ตั้ ง กลั บ เข า มาดํ า รงตํ า แหน ง ต อ ไปได อี ก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพนจากตําแหนงเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ที่พนจากตําแหนงตามขอ 1)
หรือ 3) ได โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทดแทนตามขอ 3) จะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทน
เทานั้น
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ตําแหนงวางลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของผูบ ริหารสูง สุดของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
5) จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
6) กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดย
การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับ บริษัทในธุรกิจ ที่ค ลา ยคลึง กัน และประโยชนที่ค าดวา จะไดรับ จากกรรมการ เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
7) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่
ประชุมผูถือหุน
8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําปของบริษัท
9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝายบริหาร และ
หนวยงานตางๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหบรรลุตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
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การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
มีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวยกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุก ทา นควรเขา รวมประชุมทุกครั้ง ยกเวน มีเหตุจํา เปน ไมอาจเขา รว มประชุมได ควรแจง ใหป ระธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา
3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่มา
ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
4) การลงมติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
5) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวนแต
ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ
ใหแกที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดวยกรรมการและ
ผูบริหารอยางนอย 3 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ
โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1/1

2. นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1/1

3. นายเอกวัชร เศวตรัตน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1/1

1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC) ไดจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยไดมีการทบทวนองคคณะ รวมทั้งขอบเขตอํานาจ หนาที่และความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการ
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บริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับ
ดูแลกิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework :
COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียขององคกรสามารถเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานเชิงกลยุทธของบริษัท มุงไปสูการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วาระการดํารงตําแหนง
1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
วาเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพนจากตําแหนงเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ 3) ได โดยบุคคลที่ไดรับ
การแตง ตั้ง เขา เป น กรรมการบริหารความเสี่ยงตามข อ 3) จะอยูในตํา แหนง ไดเพียงเทา วาระที่ ยัง เหลืออยู ข อง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทานั้น
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) พิจารณาสอบทาน นําเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ
3) กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัท
และบริษัทยอย มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาองคกรมี
การจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ
7) พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
8) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ทั้ ง นี้ ผู บ ริ ห าร และ/หรื อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ
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รายงานประจําป 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีอํานาจใน
การเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุก ทา นควรเขา รวมประชุมทุกครั้ง ยกเวน มีเหตุจํา เปน ไมอาจเขา รว มประชุมได ควรแจง ใหป ระธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา
3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง
เปนประธานที่ประชุม
4) มีการประชุมเปนการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน
และ/หรือ ผูสอบบัญชี อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผูที่มีสวนได
เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6) การจั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให แ ก ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให จั ด ส ง ล ว งหน า ก อ นการประชุ ม เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุม
จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารอยาง
นอย 3 คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

2. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

3. นายยุทธนา แตปางทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

1. ดร. อริชัย รักธรรม
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการ แนวทางกําหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณประจําป ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท
2) บริหารธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว
3) ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทและ
บริษัทยอยใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเนื่องเปนประจํา
4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม
5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและบริษัท
โดยรักษาสภาพคลองของบริษัทไวไดอยางตอเนื่อง
6) กําหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจดานอื่นๆ ของบริษัท ภายใตขอบเขตที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท ในแตละธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งวาง
แนวทางในการพิจารณาที่สําคัญแตละกลุมธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตละทานรับผิดชอบอยู
8) ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงินทุก
แหง ทั้งนี้ การทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ตองมีวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท
9) การจัดซื้อ การจัดจางใดๆ หรือการจัดทําทรัพยสิน และการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินในแตละครั้ง หรือแตละเรื่อง
สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท ทั้งนี้ รวมทั้งหมดตองไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละป
10) การเชา หรือใหเชาทรัพยสินแตละแหง สามารถกระทําไดโดยมีอัตราคาเชาแตละแหงไมเกิน ปละ 50 ลานบาท
11) การบริจาคเพื่อการกุศล สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งหมดตองไมเกิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละป
12) การเปด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัท
13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนดไว
14) การคัดเลือก การแตงตั้ง การถอดถอน การปรับเลื่อนตําแหนง หรือ/และ การลดระดับตําแหนงใดๆ ของบุคลากรใน
บริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับลดคาจาง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรร
โบนัส เพื่อตอบแทนการทํางาน หรือความดีความชอบ รวมถึงการเลิกจางบุคลากรระดับผูบริหาร
15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจชวงใหผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ตองเปนไปตามนโยบายและขั้นตอน ตามที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหนวยงานกํากับดูแล
16) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ การมอบอํ า นาจดั ง กล า วข า งต น ให แ ก
คณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
ดวย
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รายงานประจําป 2560
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยุทธนา แตปางทอง

ตําแหนง

จํานวนครัง้ ทีเ่ ขาประชุม

กรรมการผูจัดการ

9/9

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ
2. นายศริน เรืองศร

รองกรรมการผูจัดการ

9/9

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3. นายปวินท เรืองวรบูรณ

รองกรรมการผูจัดการ

9/9

ดูแลธุรกิจพลังงาน
4. นายเอกวัชร เศวตรัตน

รองกรรมการผูจัดการ

9/9

ดูแลธุรกิจเทรดดิ้ง
5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

9/9

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน
6. นางสาวณัฐกาญจน สันตยานนท

เลขานุการบริษัท

9/9

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

ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม
จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ดูแลและใหคําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน
ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
ดําเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฏหมายขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประกาศและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับตลาด ตลอดจนสอดคลองกับหนาที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป โดยกรรมการผูซึ่งมีหนาที่เพิ่มเติมใน
ฐานะเปนคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหนาที่
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คณะกรรมการบริษัท
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมตอครั้ง

-

20,000
12,000

-

18,000
12,000

-

5,000
3,000
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ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยเปนตัวเงิน จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 2,309,000 บาท ซึ่งประกอบดวยบําเหน็จกรรมการ คาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจายเปนรายบุคคล ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล
3. ดร.อริชัย รักธรรม

4. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

5. นายพสุ สุขุมวาท

6. นายยุทธนา แตปางทอง
7. นายศริน เรืองศร
8. นายปวินท เรืองวรบูรณ

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน
10. นายกานต กังพิศดาร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท

คาตอบแทน (บาท)
680,000
179,000
448,000

237,000

225,000

112,000
112,000
102,000
92,000
112,000

คาตอบแทนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่ทบทวนและอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดเพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่สําคัญ และสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองคประกอบ ดังนี้

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2560

42

รายงานประจําป 2560
รูปแบบ

วัตถุประสงค

คาตอบแทนแบบคงที่

เงินเดือนและผลประโยชนอื่น
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีความรูความสามารถ

คาตอบแทนจูงใจระยะสั้น

เงินโบนัสประจําป

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ไดกําหนด
เปาหมายไวในแตละป ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน

โดยในงวดบั ญ ชี ส้ิ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท จ า ยค า ตอบแทนที่ เ ป น ตั ว เงิ น ให แ ก ผู บ ริ ห าร ตามนิ ย ามของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมจํานวน 5 รายเปนเงินทั้งสิ้น 12,925,375 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย
2) คณะกรรมการมีความมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบ
และระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา
ของตนเอง
3) การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
ในป 2560 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยจัดการประชุม ณ
โรงแรมเมเปล กรุงเทพฯ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทไดดําเนินการจัดเตรียมหนังสือ
มอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีไดเขารวม
ประชุม เพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระตางๆ โดยกอนการเริ่มการประชุม ฝายจัดการประชุมของบริษัทไดมีการแถลงให
ผูถือหุนทราบสิทธิตามขอบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งการตั้งคําถามตอที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพียงพอ และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อใหผูถือหุนทั้งที่มารวม
ประชุมและมิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบได

สิทธิของผูมสี ว นไดเสียกลุมตาง ๆ
เพื่อความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทพยายามทําหนาที่เปนนิติบุคคลตัวอยางโดย
ใหความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ

ภาวะผูน ําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธในการดําเนินงาน
ริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานดานการเงิน ทั้งทางตรง
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รายงานประจําป 2560
และทางออมโดยผานฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผานการมอบหมายใหผูบริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมี
นโยบายการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ด า นการเงิ น การจั ด การ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และการบริห ารความเสี่ ยงที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมอยูในการดําเนินงานของบริษัท ฝายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบ
วานโยบายดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
นําเรื่องตางๆ นั้นไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไมใหผูบ ริ หารและผูเกี่ยวข องนํา ขอมูล ภายในของบริษัทไปใช เ พื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี้
1) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความ
เหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยราคา
และเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว
2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
• กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของ กอนที่งบการเงินจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดยึดถือตามขอพึงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of
Conduct) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยผูที่เกี่ยวของไดลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกิจ จํานวน 10 ทาน ไดแก
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน (คิด
เปน 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปนี้ นายยุทธนา แตปางทอง หรือ นายปวินท เรืองวรบูรณ
ลงลายมือชื่อรวมกับ นายศริน เรืองศร หรือ นายเอกวัชร เศวตรัตน รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท”
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งในแตละป และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน
โดยหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และขอมูลที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละวาระ จะถูกสงใหแก
กรรมการลวงหนาเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ
1-2 ชั่วโมง มีการจดบันทึกการประชุมอยางพิถีพิถัน และสงใหกรรมการทุกทานเพื่อใหการรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บ
อยางเปนระบบและงายในการคนหาหากตองการ โดยเลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเปนสากล และความสอดคลองกับ
นโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของ
นโยบายการกํากับดูแลที่ดี ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จํานวน 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
•
•

บริษัทไดกําหนดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย และขอกําหนดที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
ฝายจัดการของบริษัทไดมีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม
เปาหมาย พรอมทั้งระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดหาแนวทางแกไขและปรับปรุง

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการใหรายงานทางการเงินของ
บริษัทที่จัดทําขึ้นมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนโปรงใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจําป จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานที่ครบถวนเปนจริง และสมเหตุสมผล
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระและไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่
ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด
ในสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไม
มากนั ก แต ไ ด ม อบหมายให ผู อํ า นวยการฝ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น ทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู ล งทุ น สถาบั น ผู ถื อ หุ น รวมทั้ ง
นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดที่ เว็บไชต : www.acc-plc.com

ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมอยางสม่ําเสมอ สงผลใหหลักการและนโยบายตางๆ ภายในองคกรมีหลักเกณฑที่สอดคลองตอความรับผิดชอบของสังคม
และชุมชน ทั้งในแงของกระบวนการจัดการภายในองคกร การสรางองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ดวยเชื่อวาองคกรที่ดี
จะเติบโตอยางยั่งยืนไดภายใตสังคมที่เปนสุข และยังคงมุงหมายเพิ่มพูนมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตอไป

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดวางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม
กลาวคือการไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆ ตองคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคารวมทั้งผูที่มีความเกี่ยวของ การ
รักษาคํามั่นและตรงตอเวลา เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้นโดยไมสุจริต ทางบริษัทพรอม
เปดเผยรายละเอียดตอคูคาเพื่อเขารวมในการตัดสินใจแกปญหารวมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย
ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล
ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง
การคาดวยการกลาวหาในทางราย

การดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
ปจ จุบัน ปญหาคอรรัปชั่นยัง คงทวีความรุน แรงมากขึ้น และหยั่ง รากลึกลงในทุกภาคสว นของสังคมไทย สง ผลใหการ
ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยาง
สัมฤทธิ์ผล ผูนําทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง มุงปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งนโยบาย
ความรวมมือนี้ไดขยายมาสูภาคธุรกิจดวย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ
การทําหนาที่สําคัญในการเปนแบบอยางที่ดีของการตอตานการคอรรัปชั่นใหภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนิน
ธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให
เกิดความเปนรูปธรรมในการตอตานคอรรัปชั่นที่ชัดเจน
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนหลักการที่บริษัทยึดมั่น พรอมทั้งใชเปนแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองคกร เนื่องดวย
บริษัทเนนการบริหารองคกรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกัน บริษัทจึงใหความสําคัญ
กับพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ไมมีชนชั้นศักดินา ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนไมนําความแตกตาง ดานเชื้อชาติ สัญชาติ
ภูมิลําเนา สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณคาความเปนมนุษย เพราะบริษัทเชื่อวามนุษยทุกคนลวนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและ
เสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกตางดังที่กลาวมาแลว บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูทุพพลภาพที่มีศักยภาพ
สามารถทํางานได โดยในโอกาสตอๆ ไปบริษัทจะเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขาทํางาน เปนสวนหนึ่งขององคกร จัดสรรใหปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถทําได และมีความคาดหวังในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหกับบุคคลเหลานี้ตอไปใน
อนาคต

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของ
บริษัทที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้งโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลัก
ปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสรางความกดดันต อสภาพจิตใจของพนั กงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํา รองเลี้ยงชี พ การจั ด
กิจกรรม 5ส เพื่อใหสภาพแวดลอมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ผลิตภัณฑของบริษัททุกชิ้นผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ พรอมการรับประกันตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่ใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด รวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใชงานของสินคา รวมถึงบริษัทมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหมๆ เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู เชน
1) การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน
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2) สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การ
ใชน้ําอยาง ประหยัด และการแยกขยะ เปนตน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินกิจการ ควบคูไปกับการปองกันและคนหาความบกพรองและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แมวาระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทจะเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง แตคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะ
พัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัท แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปดวยกรรมการ 3 ทาน ไดแก ดร.อริชัย รักธรรม นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง และ
นายพสุ สุขุมวาท ลวนแตเปนกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเปนตัวแทนของสาธารณชน มีหนาที่สอดสองดูแลการ
ดําเนินการของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการระหวาง
กันของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทไดจัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในป 2542 เพื่อทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปดวยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันจะมีผลตอบริษัททั้งในแงของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และ
สถานภาพทางการเงินทั้งในปจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการตรวจสอบภายใน
บริษัทรวมถึงระบบตางๆ ภายในบริษัท ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้
การคา เจาหนี้การคา การเก็บสินคา การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนําเขาและการสงออก การลงบัญชี รายการทรัพยสิน การ
วิเคราะหตนทุน การผลิต และดานพนักงาน ในปจจุบัน บริษัทไดใชผูตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เนื่องจาก
บริษัทตองการใหเกิดความเปนอิสระอยางแทจริงในการดําเนินการตรวจสอบภายใน
3) ผูบริหารของบริษัท มีนโยบายใหฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน
ในบริษัท วามีจุดใดบางที่ตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน
โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สงใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อประชุมหาขอสรุป และทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ในรอบระยะเวลาป 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป 2560 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมของบริษัท
• การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความ
เหมาะสมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
• การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติ
ของผูสอบบัญชี ใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
เพื่อพิจารณาลงมติแตงตั้งตอไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ที่จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรขึ้น ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน มี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยมีรายละเอียดดังไดเปดเผยในสวนของโครงสรางการจัดการ
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รายงานประจําป 2560

รายการระหวางกัน
บริษัท/บุคคล
ที่เกี่ยวของ

บริษัท ซี.อี.ไอ.
(เชียงใหม) จํากัด

บริษัท เอซีซี
อิเลคทริค จํากัด

กลุมสระบุรี
โปรเจค

บริษัท เอซีซี กรีน
เอนเนอรจี จํากัด

บริษัท เอซีซี
แลนดมารค จํากัด

บริษัท บางปะกง
โซลา เพาเวอร
จํากัด

หนวย : พันบาท

มูลคารายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
290,800
493,178
182
23,913
(41,340)
200,000
1,000
(53,660)
(1,000)
2,814
3,746
-

(3,746)

หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยรับ

100,000
187,200
1,101
1,703
19,000

1,000
290,000
1,204
1,204
-

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ

1,800

900

12,603

-

3,250

3,250

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 99.99

37,500

37,500

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 75

ความจําเปน และ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ใหบริษัทยอยกูเงินเพื่อ
ซื้อที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสราง และกิจการ
ของศูนยวัฒนธรรมและ
การแสดงคุมขันโตก
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
3.50% ลดลงเหลือ
0.75% ตั้งแต 1 พ.ค.
2558 รายการมีความ
สมเหตุสมผล
เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ลาสุด 13 มิ.ย.
2559 ไดเขาซื้อหุน
100% ในกลุมบริษัท
สระบุรีโปรเจค
บริษัทเรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี
บริษัทสํารองจาย
คากอสรางแผงโซลาร
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจอื่น
ปจจุบันยังไมได
ประกอบกิจการ
ประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

2,000

-

เงินใหกูยืมระยะสั้น

22
241

3
54

ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ

บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 75

อัตราดอกเบี้ย 7.50 %
เพื่อใชหมุนเวียน

บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 51

เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา
ลงทุนในราคา Par ซึ่ง
เปนราคาที่เหมาะสม
บริษัทเรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี

24,990

24,990

203

165

คําอธิบาย

ลักษณะความสัมพันธ

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ

บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 99.99

คาบริการทําบัญชี
เงินทดรองจาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย

คาบริการทําบัญชี
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บริษัทยอยถือหุน
รอยละ 99.99

บริษัทลงทุน
รอยละ 100
ผาน บจก. เอซีซี
อิเลคทริค

รายงานประจําป 2560
บริษัท/บุคคล
ที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
1,729

บริษัท ดับบลิว.
โซลา จํากัด

บริษัท สวน
อุตสาหกรรม
วินโคสท จํากัด
(มหาชน)
(WIN)

คําอธิบาย

1,110

42,303

40,574

70

70

14,000

-

-

14,000

250

250

3,250

1,000

102

-

บริษัท ไพรม
แมนชั่น จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวม
(วิธีสวนไดเสีย)

บริษัทรวม โดยบริษัท
ถือหุนรอยละ 49.00

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่น

เงินจายลวงหนา
เพื่อการลงทุน

ถือหุนในบริษัท
เอซีซี แลนดมารค จํากัด
จํานวน 25,000 หุน
คิดเปนรอยละ 25
เงินใหกูแก ACCL
ตามสัดสวน
ดอกเบี้ยจาย ACCL

ผูถือหุนใน
บริษัท บางปะกง
โซลาร เพาเวอร จํากัด
และบริษัทดับบลิว.
โซลา จํากัด

กรรมการบริษัท
เปนญาติสนิทผูถือหุน
และผูบริหารของบริษัท
ไพรม แมนชั่น จํากัด
ผูถือหุนในบริษัท เอซีซี
แลนดมารค จํากัด
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ความจําเปน และ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ขยายธุรกิจไปดาน
พลังงานทดแทน ซึ่ง
โครงการนี้เปนโครงการ
แรกของบริษัท ลงทุนใน
ราคา Par ซึ่งเปนราคา
ที่เหมาะสม
เพื่อใชสรางแผงโซลาร
เงินลงทุนใน
บริษัท105 โซลา
เพาเวอร จํากัด
ในวันที่ 24 สิงหาคม
2560 บริษัทไดยกเลิก
การลงทุน เนื่องจาก
โครงการ
มีความลาชา
เปนผูมีประสบการณ
ดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ลงทุนใน บริษัท เอซีซี
แลนดมารค จํากัด
ในราคา Par ซึ่งเปน
ราคาที่เหมาะสม
เพื่อใชหมุนเวียน
ในอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 7.50%
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
ป

2560
314,429,854
(48,805,233)

รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559
194,960,598
(25,499,534)

2558 (ส.ค. 58 - ธ.ค. 58)
32,861,599
(15,282,667)

ผลประกอบการ

บาท
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
-100,000,000

60/17

59/16

รายไดรวม

58/15

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

โครงสรางรายได
หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขาย
รายไดหอ งจัดเลี้ยงและรานอาหาร
รายไดคาเชา
รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน
รวม

2560
31 ธ.ค. 2560
บาท
%
17.09
5.73
72.81
24.43
34.71
11.65
80.79
27.11
92.62
31.08
298.02
100.00

งบการเงินรวม
2559
31 ธ.ค. 2559
บาท
%
15.80
9.72
55.52
34.19
91.10
56.09
162.41
100.00

2558
(ส.ค.58 -ธ..ค. 58)
บาท
%
4.17
13.79
26.06
86.21
30.23
100.00

ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 162.41 ลานบาท และ
298.02 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 135.60 ลานบาทหรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 83.49 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยการ
รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เพิ่มขึ้นของรายไดของบริษัทนั้น เปนการเพิ่มขึ้นของทุกหมวดรายได ซึ่งรวมถึง รายไดจากการขาย รายไดจากหองจัดเลี้ยงและ
รานอาหาร รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และรายไดจากพลังงานทดแทน ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดคาเชาลดลง เนื่องจากบริษัท
มีการยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดสัญญาเชา เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นวาธุรกิจ คุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา มี
ศักยภาพสามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการใหเชาโดยบริษัทไดเขาไปดําเนินกิจการเอง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนมา
โครงสรางตนทุนขาย

รายการ

งบป 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
ลานบาท
รอยละ

งบป 2559
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559
ลานบาท
รอยละ

งบ 5 เดือน
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2558
ลานบาท
รอยละ

ตนทุนจากการขาย

44.87

20.03

12.94

14.08

2.53

14.08

ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร

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

-

-

224.01

100.00

91.88

100.00

17.94

100.00

รวม

ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 91.88 ลานบาท และ
224.01 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 132.13 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 143.81 สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทมี
ยอดขายที่เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ 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 เพิ่มขึ้นจํานวน 31.93 ลานบาท หรือคิดเปนกวารอยละ
246.75 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาว มีสาเหตุมาจากบริษัท ไดมีการตั้งสํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท
ซึ่งบันทึกอยูในตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 70.53 ลานบาท และ
74.00 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 43.43 และรอยละ 24.83 ตามลําดับ โดยในปบัญชี 2560 บริษัทมี
กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.92 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการรับรูรายไดของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่ต่ําลงสืบเนื่องมากจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ขายโดยเฉพาะในสวนของตนทุนขายสินคาที่มีการตั้งสํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา และตนทุนการใหบริการจากธุรกิจ
หองจัดเลี้ยงและรานอาหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา แลว
นํามาบริหารจัดการเอง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนมา สงผลใหตนทุนขายในสวนนี้เพิ่มสูงขึ้น
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คาใชจายในการขายและใหบริการ
ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคาใชจายในการขายและใหบริการจํานวน 8.17
ลานบาท และ 15.57 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและใหบริการนั้นเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 7.40 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 90.52 จากงวดเดียวกันของปกอน สืบเนื่องมาจากบริษัทไดนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเองจาก
เดิมที่เคยใหเชา
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เทากับ 54.08
ลานบาท และ 63.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยในงวดปบัญชี 2560 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 8.96 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 16.57 เมื่อเทียบกับงวดป 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร กลับมาดําเนินการ
เอง จากเดิมที่เคยใหเชา
รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอ่ืน สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวน 32.55 ลาน
บาท และ 16.41 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2560 บริษัทมีรายไดอื่นลดลง คิดเปนอัตรารอยละ 49.57 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
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
ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 57.41 ลานบาท
และ 59.20 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 1.79 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.12 สาเหตุเนื่องมาจาก
ดอกเบี้ยหุนกูงวดเดียวกันของปกอนรับรูคาใชจายของดอกเบี้ยไมเต็มป
กําไรสุทธิ
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 25.50 ลานบาท
และ 48.81 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 23.31 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการตั้ง
สํารองผลขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท
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สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงิน
วิเคราะหสภาพคลอง
งบป 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560

งบกระแสเงินสด
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน

หนวย : ลานบาท
งบป 2559
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559

103.77

72.23

34.81

(336.71)

133.64

(262.35)

25.16

(139.56)

(161.00)

383.53

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(2.19)

(18.31)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

30.64

48.95

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

28.45

30.64

เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดใชเงินสดดังกลาวไปใน
กิจกรรม ดังตอไปนี้
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 103.77 ลานบาท และไดจายเงินสุทธิ
ในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 34.81 ลานบาท โดย
1. บริษัทไดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 133.64 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บริษัทไดเงินสดสุทธิจากสินทรัพยดําเนินงาน จํานวน 45.40 ลานบาท โดยรายการที่สําคัญไดแก สินคาคงเหลือ
ลดลง จํานวน 6.42 ลานบาท ตนทุนพัฒนาโครงการลดลง จํานวน 25.99 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นจํานวน 1.94 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 6.96 ลานบาท และเงินฝากธนาคารติดภาระ
หลักประกันจํานวน 7.32 ลานบาท
- บริ ษั ทจา ยเงิ น สดสุ ท ธิไ ปในหนี้ สิน ดํ า เนิ น งาน 10.59 ลา นบาท โดยเปน รายการจา ยที่สํา คั ญ ไดแ ก หนี้ สิ น
หมุนเวียนอื่นจํานวน 7.68 ลานบาท
- บริษัทยังไดจายเงินสดสุทธิซึ่งเปนรายการจายเงินภาษีอีกจํานวน 3.41 ลานบาท
2. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจํานวน 25.16 ลานบาท โดยมีรายการที่สําคัญ ดังนี้
- บริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 234.24 ลานบาท และไดจายเงินสดไปในการซื้อเงิน
ลงทุนชั่วคราวจํานวน 200.00 ลานบาท
3. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 161.00 ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้
- บริษัทมีเงินสดรับเพิ่มจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 17.32 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 2.32 ลานบาท ในขณะที่บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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เพิ่มขึ้นจํานวน 22.22 ลานบาท เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 97.90 ลานบาท และจายดอกเบี้ย จํานวน
49.57 ลานบาท

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 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 ทั้งนี้ ณ สิน้ ป 2560 บริษัทมีระดับ
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงอยางมากเนื่องจาก บริษัทมีหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ซึ่งประกอบดวยหุนกูจํานวน 600.00 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 9 เมษายน 2561 เปนผลทําใหจํานวนหนี้สินหมุนเวียน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

หนี้สินตอสวนของผูถอื หุน
ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.23 เทา วันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนผูถือหุน 1.17 เทา ลดลง 0.06 เทา เนื่องจากบริษัท ขยายกิจการโดยใชแหลงเงินกูเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนผูถือหุนยังอยูในเกณทต่ํา บริษัทยังมีความสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อนําไปลงทุนในโครงการตางๆ ไดอีก แตผูบริหารของ
บริษัทยังคงใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่งในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองเหมาะสมกับการลงทุน

อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน ป 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 24.83 แตในงวดเดียวกันของปกอน บริษัทมีกําไรขั้นตนรอย
ละ 43.43 อัตรากําไรขั้นตนลดลง รอยละ 18.60 เนื่องจากตั้งสํารองสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 34.83 ลานบาท บันทึกในตนทุนขาย
ซึ่งหากพิจารณาตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทรดดิ้งอัตรากําไรขั้นตนหากไมหักสํารองสินคาเสื่อมสภาพออก อัตรากําไรขั้นตนจะ
เทากับรอยละ 41.23 ยังสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทขายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายในประเทศและผูบริโภค
โดยตรง ธุรกิจพลังงานทดแทน อัตรากําไรชั้นตนที่บริษัททําไดเทากับรอยละ 50.72 ซึ่งคาเฉลี่ยของธุรกิจประมาณรอยละ 50.00
ซึ่งบริษัทสามารถทําไดสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย อัตรากําไรขั้นตนที่บริษัททําได เทากับ
รอยละ 38.47 สวนในธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร อัตรากําไรขั้นตนที่บริษัททําได เทากับรอยละ 8.08 เนื่องจากคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่ใชประกอบกิจการมีมูลคาสูง

อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมในป 2560 เทากับรอยละ -2.85 แตในงวดเดียวกันของปกอน มีอัตรากําไรสุทธิตอ
สินทรัพยรวม เทากับ -1.79 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยลดลง รอยละ 1.06 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน และบริษัทมี
สินทรัพยถาวรที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ําเมี่อเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพย ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการนําสินทรัพยถาวร
ออกจําหนาย เพื่อนําเงินมาขยายกิจการที่ใหผลตอบแทนสูงกวา
บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญในสวนของลูกหนี้ที่ชําระลาชา จํานวน 32.47 ลานบาท ซึ่งบริษัทเห็นวาเพียงพอ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท บริษัทเห็นวา
เพียงพอ และสินคาที่ตั้งคาเผื่อเปนสินคาสามารถจําหนายไดตามปกติ สาเหตุที่บริษัทตองเก็บสินคาจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอตอ
การจําหนายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Modern Trade)
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โครงสรางเงินทุนของบริษัท
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุนอยูที่ 1.23 เทา และ 1.17 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.17 เทา และ 1.11 เทา
ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจาก
บริษัทไดมีชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบางสวนแลว นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการจําหนายที่ดินและอาคารโรงงาน จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะลดต่ําลงในอนาคต
จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดังกลาว จะเห็นไดวาทางบริษัทยังคงมีโครงสรางเงินทุนและฐานะทางการเงินใน
ระดับที่ดี เนื่องจากเงินทุนที่ใชในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองคกร มาจากสวนของผูถือหุนและการกอหนี้ของบริษัทยังคง
อยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะกอหนี้เกินความจําเปนเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางการเงินขององคกร
และเพื่อปองกันวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุมบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่ดี อันนําไปสูการเพิ่ม
มูลคาของกิจการและการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บริษัทจึงไดกําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัทในอัตราไมเกิน 2.5 เทา ซึ่งจะเปน
เครื่องมือทางการเงินของผูบริหาร เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย



ฐานะการเงินทีผ่ านมา

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,789.65 ลานบาท และ 1,633.96 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินรอการพัฒนา ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพยลดลงคิดเปนรอยละ 8.70 เมื่อ
เทียบกับป 2559 โดยการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือและเงินลงทุนชั่วคราว เนื่องจากบริษัทไดตั้งผล
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาจํานวน 34.83 ลานบาท และบริษัทไดจําหนายกองทุนเปดตราสารหนี้สุทธิ จํานวน 34.24 ลานบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยรวมของบริษัทประกอบไปดวยสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 444.15 ลานบาท และ 348.13 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวย เงินลงทุน
ชั่วคราว และตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 1,345.49 ลานบาท และ 1,285.83 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทสวนใหญประกอบดวย ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 199.75 ลานบาท และ 168.10
ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 31.65 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 15.84 โดยเงินลงทุนชั่วคราวลดลงเนื่องจาก
บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้สุทธิจํานวน 34.24 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจากกองทุนตราสารหนี้ลดลง
5.51 ลานบาท
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทมีตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวน 99.62 ลานบาท
และ 73.62 ลานบาท ลดลงจํานวน 25.99 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง รอยละ 26.09 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดย
การลดลงของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้น เปนผลมาจากการที่บริษัทมีการจําหนายและโอนทาวนโฮมไปทั้งสิ้น 13 หอง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 486.27 ลานบาท
และ 47.86 ลานบาท ลดลงจํานวน 438.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 90.16 เมื่อเทียบกับสิ้นงวดป 2559
เนื่องจากบริษัทยอยไดนําสถานประกอบการหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินธุรกิจดวยตนเอง สงผลใหมีการจัดประเภท
สินทรัพยใหม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 594.27 ลานบาท และ
991.00 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 66.62 เมื่อเทียบกับ ณ
สิ้นป 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทยอยไดนําสถานประกอบการหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมา
ดําเนินธุรกิจดวยตนเอง จึงมีการจัดประเภทสินทรัพยใหม
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้นจํานวน 986.95 ลานบาท และ 880.07 ลาน
บาท คิดเปนการลดลงรอยละ 10.83 โดยการลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทยอยไดชําระเงินกูสถาบัน
การเงินตามสัญญา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัท แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน
109.80 ลานบาท และ 677.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 6.14 และรอยละ 41.48 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สิน
หมุนเวียนของบริษัทโดยสวนใหญประกอบดวย หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.26 ของ
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ สิน้ ป 2560 การเปลี่ยงแปลงอยางมีนัยสําคัญนี้ มีสาเหตุเนื่องจาก บริษัทมีหุนกูที่จะครบกําหนดจาย
ในวันที่ 9 เมษายน 2561 สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลคา
ทั้ง สิ้น 877.15 ลา นบาท และ 202.35 ลา นบาท หรือคิดเปน สัด สว นอยู ที่ ร อ ยละ 49.01 และรอยละ 11.31 ของหนี้สิ น รวม
ตามลําดับ ทั้งนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญของบริษัท ประกอบไปดวย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งมีสัดสวนอยู
ที่รอยละ 90.02 ของหนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 802.70 ลานบาท และ 753.89 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 6.08 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 300,000,000 บาท และมีสวนเกินมูลคา
หุนสามัญจํานวน 496.57 ลานบาท นอกจากนี้ วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ไดมี
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มติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุน ทั้งนี้ การเพิ่ม
ทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
สํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : พันบาท
รายการ

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2560
พันบาท รอยละ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2559
พันบาท รอยละ

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2558
พันบาท
รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
28,449
1.74
30,640
1.71
48,948
เงินลงทุนชั่วคราว
168,096 10.29
199,745 11.16
120,000
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
49,509
3.03
37,502
2.10
7,433
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
15,439
0.94
56,684
3.17
9,802
ตนทุนการพัฒนาโครงการ
73,624
4.51
99,615
5.57
52,511
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
13,010
0.80
19,967
1.12
13,138
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
348,128 27.67 444,153 24.82 251,833
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน
47,551
2.91
54,873
3.07
1,200
เงินลงทุนในบริษัทรวม
42,303
2.59
40,574
2.27
39,464
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุน
14,000
0.78
189,000
ที่ดินรอการพัฒนา
146,807
8.98
146,807
8.20
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
47,864
2.93
486,266 27.17
491,830
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
990,998 60.65
594,760 33.23
79,883
คาความนิยม
175
0.01
175
0.01
175
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
148
0.01
6,779
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
9,987
0.61
8,037
0.45
6,598
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
1,285,833 78.69 1,345,493 75.18 814,930
รวมสินทรัพย
1,633,961 100.00 1,789,645 100.00 1,066,762

4.59
11.25
0.70
0.92
4.92
1.23
23.61
0.11
3.70
17.72
46.10
7.49
0.02
0.64
0.62
76.39
100.00
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รายงานประจําป 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
เงินประกัน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2560
พันบาท รอยละ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2559
พันบาท รอยละ

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2558
พันบาท
รอยละ

27,314
638,802
3,320
243
8,036
667,716

1.67
39.10
0.20
0.01
0.49
41.48

22,215
23,225
37,648
1,070
10,000
15,645
109,804

1.24
1.30
2.10
0.06
0.56
0.87
6.14

22,679
748
226
188,365

2.12
0.07
0.02
17.66

2,572
214,591

0.24
20.12

182,159
1,282
11,367
3,843
3,704
202,355
880,071

11.15
0.08
0.70
0.24
0.23
12.38
53.86

226,227
1,437
587,784
9,134
5,368
7,195
877,146
986.950

14.88
0.08
32.84
0.51
0.30
0.40
49.01
55.15

26,000
2,196
1,687
10,303
40,18
254.778

2.44
0.21
0.16
0.97
3.77
23.88

375,000
300,000
496,575

22.95
18.36
30.39

375,000
300,000
496,575

20.95
16.76
27.75

300,000
300,000
535,387

28.12
28.12
50.19

(4.83)
(26,142)
43.92
770,433
2.22
32,262
46.14
802,695
100.00 1,789,645

(1.46)
43.05
1.80
44.85
100.00

24,000
(66,438)
792,949
19,035
811,985
1,066,762

2.25
(6.23)
77.33
1.78
76.12
100.00

(78,905)
717,669
36,221
753,890
1,633,961
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษทั ใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

สําหรับงวดป
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2560
พันบาท
รอยละ
298,016 100.00
(224,014)
-75.17
74,002
24.83
(15,566)
-5.22
(63,046)
-21.16
(78,612)
-26.38
(4,609)
-1.55
16,413
5.51
(57,202)
-19.87
1,729
0.58
(45,668)
-15.32
(3,137)
(1.05)
(48,805)
-16.38
(52,764)

-17.70

3,958

1.33

(0.0440)

หนวย : พันบาท
สําหรับงวดหาเดือน(1)
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2558
พันบาท
รอยละ
30,228 100.00
(17,937)
-59.34
12,290
40.66
(2,402)
-7.95
(25,046)
-82.86
(27.448) -90.80
(15,158) -50.14
2,634
8.71
(2,908)
-9.62
264
0.87
(15,168) -50.18
(115)
-0.38
(15,283) -50.56

สําหรับงวดป
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
พันบาท
รอยละ
162,412
100.00
(91,879)
-56.57
70,533
43.43
(8,170)
-5.03
(54,084)
-33.30
(62.255)
-38.33
82,278
5.10
32,549
20.04
(57,411)
-35.35
1,110
0.68
(15,473)
-9.53
(10,026)
-6.17
(25,499)
-15.70
(22,516)
(2,983)

-13.86
-1.84

(14,186)
(1,096)

(0.0188)

-46.93
-3.63

(0.0118)

หมายเหตุ:
(1) บริษัทไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มตนวันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป เปนเริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และ
สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกป เปนผลใหงบการเงินสําหรับงวดหาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบครอบคลุมระยเวลาหาเดือนเทานั้น

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายละเอียด

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

133,645

(262,354)

(46,948)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

25,164

(139,564)

(195,070)

(160,999)

383,609

223,977

(2,191)

(18,308)

(18,041)

-

157

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป

30,640

48,948

66,989

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป

28,449

30,640

48,948
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินทีส่ ําคัญ

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา(2)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ(1)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (สวนของบริษัทใหญ)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย(1)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจายเงินปนผล
หมายเหตุ: (1) คิดอัตราสวนจากสินคาคงเหลือที่เปนสินคาสําเร็จรูปเทานั้น
(2) คิดอัตราสวนจากลูกหนี้กอนหักหนี้สงสัยจะสูญ

งวดปสิ้นสุด
(12 เดือน)

งวดปสิ้นสุด
(12 เดือน)

งวดปสิ้นสุด
(5 เดือน)

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 58

หนวย

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

0.51
0.44
0.34
4.49
81.22
5.26
69.36
65.01
5.61
144.97

4.04
3.72
(1.62)
3.02
120.96
3.77
95.83
96.74
3.72
214.02

1.17
1.11
(0.42)
0.71
214.50
2.17
70.60
96.40
1.59
283.50

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

24.83
(1.55)
28.99
(16.38)
(6.27)

43.43
(50.18)
(309.53)
(15.70)
(3.16)

40.66
(50.18)
(309.53)
(50.56)
(1.89)

รอยละ
รอยละ
เทา

(2.85)
(4.60)
18.37

(1.79)
(3.09)
13.65

(1.61)
(2.78)
3.47

เทา
เทา
เทา
รอยละ

1.17
12.05
0.88
N/A

1.23
(18.64)
(0.13)
N/A

0.31
17.14
(0.22)
N/A
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยบริษัทเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การอยางรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑการจัดทํา
งบการเงินอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงและโปรงใส
อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผย
ขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2560 ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดย
นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 สังกัดบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด ในการตรวจสอบนั้น ทาง
คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐาน
การบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความนาเชื่อถือ
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา แตปางทอง)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัท ใหมีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสอบ
ทานใหบริษัทรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การบริหาร
ความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งใหความสําคัญกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
จริยธรรม ความโปรงใส ที่สามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี 1) ดร.อริชัย รักธรรม ดํารงตําแหนง
“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” 2) นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง ดํารงตําแหนง “เลขานุการกรรมการตรวจสอบ” และ 3) นาย
พสุ สุขุมวาท ดํารงตําแหนง “กรรมการตรวจสอบ” ซึ่งแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ข อบเขตการปฏิ บั ติ ง านและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบที่ อ นุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลกิจการตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมรอยละ 100 โดยสรุปสาระสําคัญในการปฎิบัติหนาที่ได
ดังนี้
1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท
2.) การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความเหมาะสม
กับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอื่น ที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
4.) การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผูสอบ
บัญชีใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561 ตอคณะกรรมการเพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติ
แตงตั้งตอไป
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คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยไดรายงานผลการ
ประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทแลวในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.อริชัย รักธรรม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจําป 2560

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
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส ว นของผู ถื อ หุ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม
บริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
กลุมบริษัทไดลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบดวย โซ
ลารฟารม และโซลารรูฟ การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเปน
รายการบั ญ ชี ที่ มี มู ล ค า สู ง เป น นั ย สํ า คั ญ ทุ ก วั น สิ้ น งวดบั ญ ชี
ผูบริหารมีการพิจารณาวามูลคาเงินลงทุนอาจจะเกิดการดอยคา
โดยพิจารณาจากมูลคาจากการใชเปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับ ซึ่ง
เปนประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลวคิดลดกระแสเงิน
สด หลักการดังกลาวเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
และขอสมมติที่สําคัญเกี่ยวกับการคาดการณรายไดในอนาคต
ตน ทุน จากการดําเนิน งาน และอัตราคิดลด ทั้ง นี้ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนมีมูลคาตาม
บัญชี จํานวนเงิน 164.19 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 12 และ 13
ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เปนเรื่องความสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากเปนรายการบัญชี
ที่มีมูลคาสูงเปนสาระสําคัญตองบการเงินและการประเมินมูล
ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ มี ค วามซั บ ซ อ นและการใช ส มมติ ฐ านที่ มี
ความสํา คัญ รวมทั้ง ขอมูล ที่ใชป ระมาณการกระแสเงิน สดใน
อนาคตขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งเปนการประมาณการ
ดวยขอมูลภายในและภายนอกกิจการ
ที่ดินรอการพัฒนา
กลุมบริษัทมีที่ดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยซึ่ง
แสดงไวในบัญชีที่ดินรอการพัฒนาเปนรายการบัญชีที่มีมูลคาสูง
เป น นั ย สํ า คั ญ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น ที่ ดิ น จั ด สรรและ
จําหนายในอนาคต ปจจุบัน กลุมบริษัทไดชะลอการพัฒนาที่ดิน
ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นบริ เ วณจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี
สภาวะการชะลอตัว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินรอ
การพัฒนาดังกลาวมีมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 146.81 ลาน
บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14
ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีที่ดินรอการพัฒนาเปนเรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบ เนื่ อ งจากเป น รายการที่ มี ส าระสํ า คั ญ ต อ งบ
การเงินโดยรวม และการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับ เพื่อ
พิจารณาคาเผื่อการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนาเกิดจากการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิส ระ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูประเมินมูลคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย ซึ่งตัวแปรและประมาณการดังกลาวมีลักษณะที่มี
ความไมแนนอน
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วิธีการตรวจสอบ
วิ ธี ก ารตรวจสอบค า เผื่ อ การด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทน นอกจากการสอบถามเพื่อทําความเขาใจ ยัง
รวมถึงการสุมทดสอบแบบจําลองการคํานวณมูลคาสุท ธิที่จ ะ
ไดรับ ดังนี้
- ประเมินกระบวนการและขอสมมติฐานในการประมาณมูล
คาที่คาดวาจะไดรับของธุรกิจพลังงานทดแทน
- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการรายไดโดยการ
เปรียบเทียบกับรายไดที่เกิดขึ้นจริง
- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการตนทุนจากการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
- ทดสอบการคํานวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
- ประเมิ น ความเหมาะสมของอั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช โ ดย
เปรียบเทียบกับอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน
ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน

วิธีการตรวจสอบคาเผื่อการดอยคาที่ดินรอการพัฒนา นอกจาก
การสอบถามเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจ ยั ง รวมถึ ง การสุ ม ทดสอบ
แบบจําลองการคํานวณมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ดังนี้
- ประเมิ น และทดสอบความเหมาะสมของตั ว แปรและ
ประมาณการ ประกอบดวย ราคาตลาดของสินทรัพยอื่น
ขอแตกตางระหวางรายละเอียดของสินทรัพย
- ทดสอบการคํานวณแบบจําลองการคํานวณคาเผื่อการดอย
คาของที่ดินรอการพัฒนา
- ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ความรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของผูป ระเมิน และเงื่อนไขการตอบรับ งานกับ
กลุมบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอความ
เที่ยงธรรมในการตัดสินใจหรือการจํากัดขอบเขตในการ
ทํางานของผูประเมินราคา
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รายงานประจําป 2560
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
หุนกู
กลุมบริษัทออกหุนกู มูลคาที่ตราไว จํานวนเงิน 600 ลานบาท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งครบกําหนดไถ
ถอนวันที่ 9 เมษายน 2561 ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
ประเมินความสามารถในการไถถอนหุนกูและปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู ซึ่งสงผล
ตอการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มูลคาตามบัญชีของหุนกูซึ่งแสดงไวในบัญชีหนี้สินสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 597.41 ลานบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 และ 25
ขาพเจาเห็นวารายการบัญชีหุนกูซึ่งแสดงไวในบัญชีหนี้สินสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนรายการบัญชีที่มีมูลคาสูง เปนสาระสําคัญ ต องบ
การเงินและสงผลกระทบตอการดําเนินงานตอเนื่อง

วิธีการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบหุนกูนอกจากการสอบถามเพื่อทําความเขายัง
รวมถึงการทดสอบ ดังนี้
- สอบทานรายละเอียดหนังสือชี้ชวนการออกหุนกูเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและขอกําหนดที่เปนเหตุใหผิดนัดชําระหนี้
- ทดสอบการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน ที่ตองดํา รงไว
ตามขอกําหนด
- สอบถามและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนการไถถอนหุนกู
ตามกําหนด
- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป (แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น) ซึ่งคาดวารายงานประจําปนั้นจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจา
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอ
ขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอานและพิจารณาวา
ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของ
ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
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การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทใน
การดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวน
แตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต
ไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้
การตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํา ความเขา ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและ
บริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง
มีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
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ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
หรือไม
•

รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได
พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และได ส่ื อ สารกั บ ผู มี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข า พเจ า เชื่ อ ว า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความ
เปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน
รายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(นายบรรจง พิชญประสาธน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2561

รายงานประจําป 2560| บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2560

71

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด

(มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

2560

2559

สินทรัพย
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

4, 7

49,509,456

37,502,063

22,073,578

5,955,659

633,755,742

914,657,900

14,769,173

56,683,596

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน

4

-

-

สินคาคงเหลือ

9

15,438,867

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

348,128,057

444,152,505

872,883,319

1,203,612,948

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

-

ที่ดินรอการพัฒนา

14

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

14,000,000

-

146,807,352

146,807,352

-

16

47,863,728

486,266,464

47,863,728

48,348,322

17

990,997,620

594,759,771

16,655,622

18,889,046

174,994

174,994

คาความนิยม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

18

148,137

-

14,000,000
-

-

-

-

-

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
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รายงานประจําป 2560
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19

-

22,215,208

-

22,215,208

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

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

10,000,000
-

ภาษีเงินไดคางจาย

242,654

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

8,036,468

15,644,957

1,811,846

929,491

677,716,139

109,803,884

615,024,157

50,736,407

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

23

182,159,343

266,226,717

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน

24

1,281,510

1,436,856

หุนกู

25

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

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

375,000,000

375,000,000

375,000,000

375,000,000

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

36,220,636

32,262,251

753,890,130

802,695,363

681,389,440

756,335,779

1,633,961,164

1,789,645,205

1,305,004,492

1,405,483,807

เงินประกัน

-

587,784,411

648,543
-

1,436,856
587,784,411

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

28

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

13
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(มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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)

74,002,524

70,532,715

(10,297,044)

21,307,980

4, 29

16,413,595

32,548,742

41,820,123

38,524,354

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)

4

1,729,440

1,110,000

(45,668,354)

(15,473,937)

(3,136,879)

(10,025,597)

(48,805,233)

(25,499,534)

กําไร (ขาดทุน )ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

34

-

-

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

(32,222,507)
(8,016,328)
(40,238,835)
-

(48,805,233)

(25,499,534)

(74,946,339)

(40,238,835)

(52,763,618)

(22,516,311)

(74,946,339)

(40,238,835)

3,958,385
(48,805,233)

(2,983,223)
(25,499,534)

(74,946,339)

(40,238,835)

(0.0440)

(0.0188)

(0.0625)

(0.0335)

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

การแบงปนกําไร (ขาดทุน )สําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
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บริษัทยอยรับเงินคาหุนสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

28

หมายเหตุ

(มหาชน ) และบริษัทยอย

ลดขาดทุนสะสม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด

300,000,000

-

300,000,000

-

-

-

496,574,614

-

496,574,614

-

-

(38,812,384)

535,386,998

หุนสามัญ

และชําระแลว
300,000,000

สวนเกินมูลคา

ทุนที่ออก

-

-

-

-

-

(24,000,000)

24,000,000

สํารองตามกฎหมาย

(78,905,120)

(52,763,618)

(26,141,502)

(22,516,311)

-

62,812,384

(66,437,575)

ยังไมไดจัดสรร

กําไร(ขาดทุน)สะสม

สวนของบริษัทใหญ

งบการเงินรวม

717,669,494

(52,763,618)

770,433,112

(22,516,311)

-

-

792,949,423

รวม

36,220,636

3,958,385

32,262,251

(2,983,223)

16,210,000

-

19,035,474

ไมมีอํานาจควบคุม

สวนไดเสียที่

753,890,130

(48,805,233)

802,695,363

(25,499,534)

16,210,000

-

811,984,897

รวม

บาท

74
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(มหาชน ) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ลดขาดทุนสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

28

ทุนที่ออก

สวนเกินมูลคา

และชําระแลว

หุนสามัญ

300,000,000

535,386,998

24,000,000

(62,812,384)

(38,812,384)

(24,000,000)

62,812,384

300,000,000
300,000,000

496,574,614
496,574,614

กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวม
796,574,614
-

-

(40,238,835)

(40,238,835)

-

(40,238,835)

756,335,779

-

(74,946,339)

(74,946,339)

-

(115,185,174)

681,389,440
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รายงานประจําป 2560
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด

(มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได

(45,668,354)

(15,473,937)

(74,946,339)

(32,222,507)

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)

(362,886)
(578,000)

(357,644)
(2,546,000)

(362,886)
11,320,000

(357,644)
-

34,826,731

5,139,557

34,826,731

5,139,557

ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)
กิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
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)

103,771,894

72,227,375

(12,476,852)

(11,340,480)

647,606

(12,804,484)

(2,117,920)

(627,452)

6,417,998

(52,020,450)

7,087,693

(52,020,450)

25,990,830

(47,104,609)

-

-

(146,807,352)

-

-

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ที่ดินรอการพัฒนา

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

6,956,485

(5,759,591)

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

7,322,793

(53,673,401)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(1,939,779)

(10,803,705)

(1,466,971)

-

(9,500,000)

(133,612)

(780,950)

(241,541)

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)

137,055,066

(260,798,186)

(21,251,189)

(67,340,159)

(3,410,326)

(1,555,706)

(1,423,014)

(1,133,916)

133,644,740

(262,353,892)

(22,674,203)

(68,474,075)

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

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินสดรับ (จาย)จากการดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน )กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

-

-

(6,750,000)

(440,700,000)

รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

305,178,719

11,100,000

ลงทุนในบริษัทยอย

-
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(มหาชน ) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

(21,474,860)

(8,749,839)

(800,481)

(3,598,542)

1,172,483

9,416

1,157,534

9,416

(156,950)

(42,000)

-

-

ซื้ออาคารและอุปกรณ
จําหนายอาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินปนผลรับ

-

(42,000)

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)

(22,215,208)

22,215,208

(22,215,207)

22,215,208

2,320,000

1,000,000

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

-

(225,834)

-

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น

-

501,377,201

-

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น

(10,000,000)

(695,000,000)

รับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

17,316,364

24,639,217

-

-

จายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

(97,896,238)

(35,100,000)

-

-

587,784,411

-

เงินสดรับจากหุนกู
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอยรับเงินคาหุนสามัญ
จายดอกเบี้ย

(952,136)
-

(759,263)
16,210,000

(10,000,000)

501,377,201
(695,000,000)

587,784,411

(788,313)

(759,263)

-

-

(49,571,984)

(38,531,563)

(36,575,134)

(26,808,514)

(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

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน )กิจกรรมจัดหาเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน
ป 2560
บริษัทยอยซื้อยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 1.40 ลานบาท โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท สวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน
ในงบการเงินรวม
บริษัทยอยโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน244.33 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 16 และ 17)
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รายงานประจําป 2560
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมี
สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 32 ถนนศรีนครินทร 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู
เลขที่ 291 หมูที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึง
รวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมบริษัท
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน ใหเชาอสังหาริมทรัพย หอง
จัดเลี้ยงและรานอาหาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย และลงทุนในพลังงานทดแทน
งบการเงินไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี ที่ ประกาศใช โดยสภาวิ ชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถั มภ (“สภาวิ ชาชี พบั ญชี ”) และข อกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและนําเสนอเพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทยโดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
ภายใตสภาวการณแ วดลอมนั้น ซึ่งไมอาจอาศั ยขอมูลจากแหลง อื่นและนําไปสูการตัดสิ น ใจเกี่ยวกับการกํา หนดจํ า นวน
สินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของกลุมบริษัทและสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม ดังนี้
สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ (%)
จัดตั�งขึ�น
ในประเทศ

ชื�อ

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม
2560
2559

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

ไทย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ ห้องจัดเลี�ยงและร้านอาหาร

100

100

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

ไทย

100

100

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

ไทย

ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
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
บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จํากัด

*

ไทย
ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100
-

100

บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด
บริษัท ฟิวเจอร์ กู๊ด เฮลธ์ 2 จํากัด
บริษัท แฮปปี� เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จํากัด

*
*
*

ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

-

100
100
100

บริษัท นิวโซลาร์ เทคนิค จํากัด
บริษัท พี. บี. วาย. กรีนเพาเวอร์ จํากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จํากัด

*
*
*

ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

-

100
100
100

บริษัท ตลิ�งชัน โซลาร์ฟาร์ม จํากัด
บริษัท ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จํากัด
บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 จํากัด

*
*
*

ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

-

100
100
100

ไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

49

49

บริษัทร่วมทางตรง
บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด
* รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค"

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทสระบุรีโปรเจคไดจดทะเบียนควบบริษัทเปนบริษัทใหมภายใตชื่อ บริษัท สระบุรี โซ
ลาร จํากัด (“สระบุรี โซลาร”)
รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คลายคลึงกัน
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รายงานประจําป 2560
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได
หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุนและสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแต
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว งบการเงินรวมของกลุมบริษัทได
รวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับการปนสวนจากบริษัทรวมมี
จํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีที่กลุม
บริษัทไดค้ําประกันหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินคาคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญากอสราง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ตนทุนการกูยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

กําไรตอหุน

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพยไมมีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

สวนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การรวมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลคายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอม
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลกู คา

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ
ปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการเหล า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นําสงรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง
หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช
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ระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลาย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกลาว
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการ
จัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม
รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับ
ผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มี
นัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา และไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นได
อยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะตองรับคืนสินคา
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรูรายไดเมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม
จําหนายอสังหาริมทรัพย
บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดจากการขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยรวมถึงสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาและการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
(คา Ft) สุทธิจากคาดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาครับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญใหแกผู
ซื้อแลว
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
รายไดอื่น
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รายงานประจําป 2560
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให
พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุง
ประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืม ประกอบดวย ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและ
กลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนที่กลุมบริษัทกําหนดเพิ่มเติมบันทึกเปน
คาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการ
ทํา งานใหกับ กลุมบริษัทตลอดระยะเวลาทํา งานถึง ปที่เกษียณอายุง านในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรป ระกัน ภัย โดย
ผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิง
เริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน
ไดมีการจายจริง
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน
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การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค
การประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสาม
ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุมบริษัทประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มี
กําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง โดยไมรวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได
การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิด ขึ้น จากลูกหนี้แ ตล ะรายโดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิน ในอดีต การวิเคราะหอายุของหนี้ที่คงคางและภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต
สินคาคงเหลือ
ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนคาวัตถุดิบ คาแรงงานทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่ง
ปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ
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วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาและจะถือเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช ตนทุนของวัตถุดิบ ประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อให
สินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยแสดงสุทธิจากการตัด
บัญชีเปนตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ราคาทุน ประกอบดวย ที่ดิน งานกอสราง รวมทั้งตนทุนการกูยืมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน

- ราคาซื้อที่ดิน ตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกดวยวิธีถัวเฉลี่ย โดยปนสวนราคาทุน
ตามเนื้อที่หรือพื้นที่สําหรับขายของแตละโครงการ

งานกอสราง - ตนทุนงานกอสราง ประกอบดวย
1) คาออกแบบ ตนทุนงานกอสราง สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง และคาใชจายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปนสวนราคาทุนตามเนื้อที่หรือพื้นที่สําหรับขาย
2) ตนทุนงานกอสรางบานพักอาศัยปนสวนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของบานพักอาศัยแตละหลัง
ตนทุนการกูยืม - ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพื่อการไดมาซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพยกอนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยจะพัฒนาแลวเสร็จปนสวนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและงานกอสราง
มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ เป น การประมาณราคาที่ จ ะขายได จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ในการขาย
โดยประมาณ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการขาย
กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ไวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณหาตนทุนขายอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดย
คํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพื้นที่สําหรับขาย
ตนทุนขายของโครงการจะประมาณการตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเมื่อมีการจําหนาย โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของ
หลักทรัพยที่จําหนาย
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เปนที่ดินสําหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ราคาทุน ประกอบดวย
ราคาซื้อที่ดิน ตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือ
ใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวม
ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน
และรวมตนทุนการกูยืม
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแต
ละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
อาคาร

10 ปี
5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค

10 ปี

อาคารชุด

20 ปี

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และอาคารระหวางกอสราง
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป
สัญญาเชาการเงิน
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใด
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จะต่ํากวา คาเชาที่จายชําระจะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนที่ไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปน
สวนไปสูงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่ง
รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย
และตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
นั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใหประโยชนที่ตางกัน ตองบันทึกแต
ละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้น ๆ จัดประเภทเปน
สัญญาเชาการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา
เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
กําไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะ
ถูกจัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย ราคาทุนของสินทรัพย
หรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
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คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคาร

5 - 40 ปี

ระบบสาธารณูปโภค
เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

10 ปี
5 -10 ปี

อุปกรณ์สํานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่เชาจะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะ
ถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของ
คาความนิยมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนให
สินทรัพยใด ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม
การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม
และสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลา
เดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพย
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือ
หุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวา
สินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมี
การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมใน
ปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนที่ซื้อหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรูแลวใน
กําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจาก
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รายงานประจําป 2560
กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่
อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ
รายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัด
จําหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ
วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบ
กําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตาม
สัญญาเปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจาหนี้อื่นจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินปนผลจาย
เงิ น ป น ผลจ า ยและเงิ น ป น ผลจ า ยระหว า งกาลบั น ทึ ก ในงบการเงิ น ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และ
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบ
ดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาด
ปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
หนี้สิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้
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ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง
กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไมไดบันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการ
ไว
ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือ
หุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตรา
ภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดบันทึกภาษี
เงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ
ตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและ
อาจเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหม ๆ อาจทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู
กับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดใน
งวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นํ า สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได ของงวดปจ จุ บัน และภาษี เ งิน ได นี้ ป ระเมิ น โดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นบริษัท
มีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจาย
ชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคา
หุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได
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ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายและชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางป
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวในระหวางปบวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลง
สภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น และสมมติวาผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญเมื่อราคาตามสิทธิต่ํากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่ํากวาราคาตามสิทธิเปนเหตุใหบริษัทไมนําผลของหุน สามัญ
เทียบเทาปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนตอหุนปรับลด
4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
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บาท
งบการเงินรวม
2560
บริษัทย่อย
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
หนี�สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
ดอกเบี�ยรับ
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
รายได้ค่าบริการ
บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)
รายได้ค่าบริการ
บริษัทร่วม
บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ดูหมายเหตุ 12)
ดอกเบี�ยจ่าย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด
ดอกเบี�ยจ่าย
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
ต้นทุนค่าเช่าพื�นที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

-

-

2,814,855
11,320,000

3,746,423
3,840,000
-

-

-

19,000,000
1,702,784

1,203,699

-

-

241,284

54,041

-

-

202,500

165,000

-

-

1,800,000

900,000

1,729,440

1,110,000

-

-

6,156

-

-

-

101,764

-

-

-

2,715,819
589,687

-

-

-

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
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บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

2560
12,589,750
696,120
13,285,870

2559
10,279,500
585,490
10,864,990

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
8,239,500
10,543,750
585,490
696,120
8,824,990
11,239,870

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของกลุมบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของกลุมบริษัท
คาตอบแทนกรรมการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 2.29 ลานบาท และ 2.79 ลานบาท
ตามลําดับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

42,303,420

40,573,980

39,199,980

39,199,980

312,079,910

66,739,910

บริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 12)
บริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13)

-

-

เงินทดรองจ่าย
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

-

-

เงินทดรองจ่าย
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

-

-

-

-

ลูกหนี�อื�น

-

-

160,500

เงินทดรองจ่าย

-

-

12,602,868

-

-

16,853

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

เงินทดรองจ่าย

250,000
-

1,960
70,518

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)
160,500
-

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
ลูกหนี�อื�น
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บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กรรมการบริษัท
เจ้าหนี�อื�น

310,203

310,203

-

-

-

-

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด
เจ้าหนี�อื�น

317,390

-

14,233,880

-

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

14,000,000

เงินทดรองจ่าย

-

140,000

-

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการลงทุน

-

14,000,000

-

เจ้าหนี�อื�น

635,656

-

14,000,000

-

-

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงซื้อขายหุนสามัญของบริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (“105 โซ
ลา”) กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (“วินโคสท”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคาอาคาร มูลคาการลงทุนจํานวนเงิน 19.89 ลานบาท เพื่อเขาไปมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 51
บริษัทไดจายชําระคาหุนบางสวน จํานวนเงิน 14 ลานบาท และบริษัทจะจายชําระมูลคาหุนสวนที่เหลือ จํานวนเงิน 5.89
ลานบาท เมื่อ 105 โซลา จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) และวินโคสทจะโอนกรรมสิทธิ์ในหุนสามัญใหแลวเสร็จภายใน 14
วันนับจากวันที่ไดรับชําระเงินครบทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทไดยกเลิกการลงทุนใน 105 โซลา เนื่องจากโครงการดังกลาวมีความลาชาเกิน กวา ที่
กําหนด โดยบริษัทไดแจงความประสงคยกเลิกการลงทุนใน 105 โซลา และใหวินโคสท ชําระเงินคาหุนคืนแกบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงไดจัดประเภทบัญชีเงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุนดังกลาวไปไวในบัญชีลูกหนี้อื่น
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เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี�ย
บริษัทย่อย
ร้อยละ
2560
2559
เงินต้น
290,800,000
493,178,719
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด
0.75
187,200,000
290,000,000
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
0.75
146,700,000
146,700,000
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
7.50
7,750,000
1,000,000
ดอกเบี�ยค้างรับ
บริษัท ซี.อี.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)
633,755,742
914,657,900
สุทธิ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
บาท

ยอดยกมา
บวก หนี�สงสัยจะสูญ
หัก โอนออก - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
41,340,000
37,500,000
3,840,000
(41,340,000)
41,340,000

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ยอดยกมา
เพิ�มขึ�น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
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บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยการทําสัญญาเงินกูยืมหรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเมื่อทวง
ถาม และไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2559

2560
บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด

3,250,000

1,000,000

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด
รวม

70,000
3,320,000

70,000
1,070,000

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560

2559

ยอดยกมา

1,070,000

295,834

เพิ�มขึ�น

2,250,000

1,000,000

ลดลง
ยอดคงเหลือ

3,320,000

(225,834)
1,070,000

บริษัทยอยมีเงินกูยืมจากบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเมื่อทวงถาม คิด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป และไมมีหลักประกัน
บริษัทยอยมีเงินกูยืมจากบริษัท ดับบลิว โซลา เพาเวอร จํากัด โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน กําหนดจายชําระคืนเมื่อทวงถาม
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอย 6 ตอป และไมมีหลักประกัน
การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 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 เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด โดยไมมีผลตอบแทน (ดูหมาย
เหตุ 13 และ 23)
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ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

ไทย

บริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์
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

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด

ไทย

บริษัทร่วม

ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด

ไทย

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

กรรมการบริษัทเป็นญาติสนิทกับผู้ถือหุ้น

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

และผู้บริหารของบริษัท ไพรม แมนชั�น จํากัด
ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด
และบริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด

ชื�อบริษัท

ประเทศ

ความสัมพันธ์

(กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

บริษัท สวนอุตสาหกรรม
วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)

ไทย

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน

นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายไฟฟ้า

ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการ

ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี�ยรับ - จ่าย

อ้างอิงอัตราดอกเบี�ยธนาคารพาณิชย์

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

374,706

82,654

32,009

26,382

28,074,143
28,448,849

30,556,981
30,639,635

14,656,715
14,688,724

17,848,001
17,874,383
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6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ราคาทุน
เงินลงทุนเพื�อค้า
กองทุนเปิดตราสารหนี�

รวม

มูลค่ายุติธรรม

167,375,589

ตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด
ตั�วแลกเงิน
หัก ส่วนลดรับ
สุทธิ

2559

-

167,375,589

168,096,119
168,096,119

กําไร
ที�ยังไม่เกิดขึ�น
720,530
720,530

ราคาทุน

กําไร
ที�ยังไม่เกิดขึ�น

มูลค่ายุติธรรม

71,616,358

71,974,002

130,000,000
(2,228,871)
127,771,129

127,771,129
127,771,129

199,387,487

199,745,131

357,644
357,644

เงินลงทุนชั่วคราวมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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)

2,228,870

7,739,884

362,886
168,096,119

357,644
199,745,131

ดอกเบี�ยรับ
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ณ วันปลายปี
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ลูกหนี�การค้า
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

64,915,900

67,717,896

36,026,505

35,982,152

(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
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

18,467,999

2,313,610

18,505,516

2,431,950

(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

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคา โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

2560
12,185,886

2559
8,640,663

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,186,782
1,172,500

19,934,208
251,330
55,724
32,488,752
64,915,900

18,702,117
7,935,263
4,700
32,435,153
67,717,896

1,308,412
5,105
50,244
32,475,962
36,026,505

2,317,326
65,263
4,700
32,422,363
35,982,152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะไดรับในอนาคตตามสัญญาเชาและบริการ ดังนี้

ปี
1
2-5
รวม
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ2559 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
32,529,443
1,345,000
33,874,443

ยอดยกมา
บวก(หัก) หนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
32,458,443
32,754,093
(295,650)
32,458,443
32,458,443

2559
32,754,093
(224,650)
32,529,443

8. เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
เงินต้น
ดอกเบี�ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสญ
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการอื�น - สุทธิ

2559

76,680,908

76,680,908

9,150,754

9,150,754

85,831,662

85,831,662

(85,831,662)
-

(85,831,662)
-

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 มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท และผูบริหารทานหนึ่งของธัญญรุงเรืองชัยเปนผูค้ําประกันรวม
ฝายบริหารของบริษัทไดดําเนินการแตงตั้งทนายเพื่อยื่นขอรับชําระหนี้กรณี บริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด
ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ทั้งนี้ บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมดังกลาวทั้งจํานวน
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9. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

ภัตตาคารร้านอาหาร
อาหารและเครื�องดื�ม

518,731

-

-

-

วัสดุสิ�นเปลือง

169,273

18,310

-

-

รวม

688,004

18,310

-

-

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

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
หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

61,725,002

68,143,000

61,036,998

68,124,690

(46,286,135)
15,438,867

(11,459,404)
56,683,596

(46,267,825)
14,769,173

(11,441,094)
56,683,596

ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน

วัตถุดิบ

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ยอดคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

11,459,404

6,319,847

11,441,094

6,301,537

34,826,731
46,286,135

5,139,557
11,459,404

34,826,731
46,267,825

5,139,557
11,441,094
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10. ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2560

2559

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย
บ้านพร้อมที�ดิน

73,624,354

-

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนอื�น
รวม

73,624,354

99,615,184
99,615,184

รายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
ต้นทุนขาย

2559
-

(49,711,686)

ดอกเบี�ยที�ถือเป็นต้นทุน

300,479

239,693

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนาดังกลาวของตนทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนหลักประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 23)
11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560
เงินฝากธนาคาร

47,550,608

2559
54,873,401

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

2560

2559

9,500,000

9,500,000 หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุ 19 และ 23)
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คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
รับโอน - เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
999,970
11,320,000
41,340,000
53,659,970

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) มีผลขาดทุนสะสมจํานวนมากกวามูลคาเงิน
ลงทุน จํานวนเงิน 42.34 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวแลวทั้ง
จํานวนและไดบันทึกผลตางสวนเกินดังกลาวสุทธิเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน ในระหวางป 2560 บริษัทไดจัดประเภทคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวไปบัญชีคาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
ในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 4)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1
ลานบาท เปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 19.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท
ยอยไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนครบแลวทั้งจํานวน รวมเปนจํานวนเงิน 199 ลานบาท
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1
ลานบาท เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 9.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท
ยอยไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนครบแลวทั้งจํานวน รวมเปนจํานวนเงิน 99 ลานบาท
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 บริษัท (“ผูซื้อ”) ไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญ ของบริษัทอื่น จํานวน 10 บริษัท (“บริ ษั ท
สระบุรี โซลาร จํากัด”) ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โซลาร ฟารม มูลคาการลงทุนรวมเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท โดย
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
ผูซื้อเปนผูมีสิทธิไดรับผลประโยชนในผลการดําเนินงานของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตน
ไป
บริษัทไดโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาการซื้อหุนสามัญดังกลาวใหแกบริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด เปนผูรับโอนหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทสระบุรีโปรเจคไดจดทะเบียนควบบริษัทเปนบริษัทใหมภายใตชื่อ บริษัท สระบุรี โซ
ลาร จํากัด (“สระบุรี โซลาร”)
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (โซลาร
ฟารม) ภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การดําเนินงานสวนใหญเปนการ
ดําเนินงานรวมกันและมีความสัมพันธกันในสวนของการเชาที่ดิน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและหลักประกัน การ
กอสราง การขอใบอนุญาตและการจําหนายกระแสไฟฟา เปนตน
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รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของกลุมบริษัทสระบุรีโปรเจค ณ วันซื้อหุน สรุปไดดังนี้
บาท
2,525,451
17,039,817
1,069,050
49,729,671
544,060,727
40,000
(29,185,395)
(5,493)
(1,798,560)
(287,587,500)
(5,887,768)
290,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

100

กระทบยอดเงินสดสุทธิ
ราคาซื�อกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค
หัก เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันของกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค
กระแสเงินสดจ่ายเพื�อซื�อกลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค

290,000,000
(2,525,451)
(49,729,671)
237,744,878

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด และผูถือหุนบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซ
ลาร จํากัด เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 23)
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รายละเอียดของบริษัทยอยซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
สัดส่วนที�ถือโดย
ส่วนได้เสียที�ไม่มี
อํานาจควบคุม (%)
บริษัทย่อย
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
ปี 2560
ปี 2559
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
ปี 2560
ปี 2559

ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

กําไร(ขาดทุน)ที�แบ่ง
ให้กับส่วนได้เสียที�ไม่มี
อํานาจควบคุมใน
บริษัทย่อยในระหว่างปี

บาท
เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมในระหว่างงวด

25
25

13,106,514
8,737,983

4,368,531
(2,665,602)

-

49
49

23,114,122
23,524,268

(410,146)
(317,621)

-

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลกอนการตัดรายการ
ระหวางกัน
สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
บาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน

2559

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
2560

2559

74,943,773

102,145,768

2,772,304

2,014,571

905,533

1,635,296

45,452,011

46,196,843

15,723,220

17,579,333

1,052,637

202,704

7,700,028

51,249,799
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
บาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
2560
2559

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
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)

34,501,871

(44,069,050)

1,988,850

(10,325,521)

50,916

27,125

(932,252)

(5,131,891)

(36,548,583)

26,770,775

-

16,210,000

(1,995,796)

(17,271,150)

สรุปรายการกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ

1,056,598

752,588

14. ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
เพิ�มขึ�น
ลดลง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
เพิ�มขึ�น
ลดลง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

146,807,352
146,807,352
146,807,352

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดิน
กับบริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด (“ไทยลานนา”) บริษัทไดวางเงินเพื่อเปนหลักประกัน จํานวน
เงิน 150 ลานบาท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปลา กับ ไทยลานนา
มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 180 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาตามสัญญาจะซื้อจะขายเปนจํานวนเงิน 140 ลานบาท
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ไดโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวขางตนใหบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร
จี จํากัด
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เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใหแกบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด โดยเปน
ที่ดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยที่ดินดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่ดินจัดสรรและจําหนายในอนาคต ปจจุบัน กลุม
บริษัทไดชะลอการพัฒนาที่ดินดังกลาว เนื่องจากอสังหาริมทรัพยในบริเวณจังหวัดภูเก็ตมีสภาวะการชะลอตัว
15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถือหุ้น
ตราสารทุน
บริษัท ทรัพยากรนํ�าสยาม จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

(%)

ผลิตและจําหน่ายนํ�าดิบ

หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ
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8.93

ทุนชําระแล้ว
503,660,000

2560

2559

49,950,000

49,950,000

(49,950,000)

(49,950,000)

-

-
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16. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
เพิ�มขึ�น / โอนเข้า
โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
เพิ�มขึ�น / โอนเข้า
โอนออก - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า
โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า
โอนออก - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

17

17

17

17

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

อาคารชุด

215,237,501
215,237,501
(194,652,212)
20,585,289

358,493,977
13,164,599
371,658,576
11,043,741
(302,838,633)
79,863,684

44,120,224
11,106,877
1,704,270
(17,671,160)
39,260,211
(6,324,514)
32,935,697

4,185,214
2,297,575
6,482,789
566,525
(7,049,314)
-

90,074,235
23,157,907
113,232,142
9,221,653
(58,507,035)
63,946,760

41,689,023
316,089
1,704,269
(17,465,703)
26,243,678
1,150,869
(5,820,365)
21,574,182

208,754,712
20,585,289

258,426,434
15,916,924

13,016,533
11,361,515

อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง
9,926,703
6,068,785
(9,926,703)
6,068,785
224,956
(6,293,741)
6,068,785
-

รวม
627,778,405
30,340,261
1,704,270
(27,597,863)
632,225,073
11,268,697
(497,490,845)
(12,618,255)
133,384,670
135,948,472
25,771,571
1,704,269
(17,465,703)
145,958,609
10,939,047
(65,556,349)
(5,820,365)
85,520,942
486,266,464
47,863,728
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
เพิ�มขึ�น / โอนเข้า
โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
เพิ�มขึ�น / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า
โอนเข้า - ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคา / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

17

17

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

20,585,289
20,585,289
20,585,289

66,762,222
13,164,599
79,926,821
11,043,741
90,970,562

44,120,224
1,704,270
(17,671,160)
28,153,334
(6,324,514)
21,828,820

59,260,715
881,514
60,142,229
3,804,532
63,946,761

41,689,023
316,089
1,704,269
(17,465,703)
26,243,678
1,150,869
(5,820,365)
21,574,182

19,784,592
27,023,801

1,909,656
254,638

20,585,289
20,585,289

อาคารชุด

6,068,785
6,068,785
224,956
(6,293,741)
6,068,785
-

รวม
131,467,735
19,233,384
1,704,270
(17,671,160)
134,734,229
11,268,697
(12,618,255)
133,384,671
100,949,738
1,197,603
1,704,269
(17,465,703)
86,385,907
4,955,401
(5,820,365)
85,520,943
48,348,322
47,863,728

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560

อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง

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
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บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดทําสัญญาใหเชาทรัพยสินและอุปกรณกับบริษัท คุมขันโตก เชียงใหม
(2558) จํากัด (“คุมขันโตก”) เพื่อการประกอบกิจการคุมขันโตก ทั้งนี้ บริษัทยอยไดมีการทําบันทึกขอตกลงแกไขสัญญาเชา
หลายครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน อายุสัญญาเชา และอัตราคาเชา มีรายละเอียดดังนี้ กําหนดระยะเวลา 5 ป อัตราคาเชา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณ รวมเปนเดือนละ 2.50 ลานบาท และมีขอตกลงใหคุมขันโตกซื้ออุปกรณ ณ วันสิ้นสุด
สัญญาเชาดวยมูลคายุติธรรม
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาทรัพยสินและอุปกรณกับบริษัท คุมขันโตก เชียงใหม (2558) จํากัด
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2560
บริษัท
บริษัทไดวา จา งบริษัท เซา ทอีส เอเชีย อิน เตอรเนชั่น แนล จํา กัด ซึ่ง เปน ผูป ระเมิน ราคาอิส ระใหทํา การประเมิน ราคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0.25 ลานบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 34.03 ลานบาท
ทั้งนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับอาคารชุด ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
บริ ษั ท ได ว า จ า งบริ ษั ท ฟาสท แอนด แฟร แวลู เ อชั่ น จํ า กั ด ซึ่ ง เป น ผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระให ทํ า การประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 47.61 ลานบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 281.25 ลานบาท
ทั้งนี้ การประเมินราคามีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คือ วิธีตนทุนทดแทนสําหรับที่ดินและอาคารโรงงานใหเชา ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสินลง วันที่ 15
มกราคม 2561
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560

117

2559

ค่าเสื�อมราคา
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ

58.68

37.92

0.12

0.12

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

3.57
62.25

2.54
40.46

2.87
2.99

2.39
2.51

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมได้ตัด
ค่าเสื�อมราคาทั�งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

2.19

20.03

2.19

20.03

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
- ยานพาหนะ

3.85

3.27

2.62

3.27

ณ วันที� 31 ธันวาคม

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดจดจํานองสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 23)
ผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที�ดิน

บุคคลอื�น

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
อัตราค่าเช่าต่อปี
ระยะเวลา
บาท
50,000
3 ก.ค. 2555 - 2 ก.ค. 2567
100,000
3 ก.ค. 2567 - 2 ก.ค. 2580

หมายเหตุ
-

18. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

148,137
(11,366,970)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560
-

(9,134,477)

2559
-

(1,237,439)

(1,237,439)
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�นจากการ

กําไร

1 มกราคม 2559

ซื�อบริษัทย่อย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

6,626,332

-

(6,626,332)

-

-

-

สินค้าคงเหลือ

1,260,307

-

(1,260,307)

-

-

-

130,097

-

(130,097)

-

148,137

148,137

8,016,736

-

(8,016,736)

-

148,137

148,137

(2,232,493)

(11,366,970)

ประมาณการหนี�สิน
รวม

ขาดทุน

31 ธันวาคม 2559

(ขาดทุน)

31 ธันวาคม 2560

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,237,847)

(5,887,769)

(2,008,861)

(9,134,477)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
1 มกราคม 2559

กําไร

(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
รวม

130,097
8,016,736

(130,097)
(8,016,736)

-

-

-

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,237,847)

408

(1,237,439)

-

(1,237,439)

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและ
ตั�วสัญญาใช้เงิน
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บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์

ประเภทสินเชื�อ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั�วสัญญาใช้เงิน/ สินเชื�อเพื�อการนําเข้า
หนังสือคํ�าประกัน

อ้างอิงอัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละ)
MOR
MLR
-

วงเงิน (ล้านบาท)
5
30
3

บริษัทไดนําเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จํานวนเงิน 9.50 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักประกันสินเชื่อดังกลาว
20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560
เจ้าหนี�การค้า

2559

2560

2559

5,178,327

1,713,378

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

732,400

906,128

เจ้าหนี�อื�น
-

-

21. หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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
รวม

25

597,414,411
638,802,527

37,648,406

597,414,411
598,162,817

748,406
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22. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตั�วแลกเงิน
บุคคลภายนอก

10,000,000

ระหวางป 2559 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วแลกเงิน กําหนดระยะเวลาอายุไมเกิน 9 เดือน ใหกับบุคคลภายนอก
จํานวนเงิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย ครบกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 7
เมษายน 2560
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ยอดยกมา

10,000,000

เพิ�มขึ�น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2559
190,000,000

(10,000,000)
-

515,000,000
(695,000,000)
10,000,000

23. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย

บาท
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้

วงเงิน สถาบันการเงิน
1
ธนาคารพาณิชย์
2

ธนาคารพาณิชย์

รวม

ล้านบาท
วงเงิน
มูลหนี�
68
6.96
375

215.59
222.55

ระยะเวลา
จ่ายชําระหนี�
3 ปี

อ้างอิง
อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละ)
MLR

มี.ค. 2556 - ก.ค. 2565

MLR

การชําระหนี�
จ่ายชําระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน และชําระ
เงินต้นเมื�อมีการปลอดจํานองทรัพย์
จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน จํานวน
112 งวด อัตราร้อยละ 0.67 - 1.87
ของเงินต้น

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา
เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษัทย่อย
เพิ�มขึ�น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

2560

2559

303,126,717

26,000,000

-

287,587,500

17,316,364

24,639,217

(97,896,238)
222,546,843

(35,100,000)
303,126,717

หลักประกัน
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดนําเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจํานองสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่ง
ปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (ดูหมายเหตุ 17) โอนสิทธิการรับเงิน
สําหรับการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา รวมทั้ง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด และผูถือหุนบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
ไดจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม (ดูหมายเหตุ 4)
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ดู
หมายเหตุ 10) และไดนําบัญชีเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) เพื่อเปนหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ไพรม
แมนชั่น จํากัด และผูถือหุนของบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ไดค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาว (ดูหมายเหตุ 4)
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24. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2560
ปี

มูลค่าปัจจุบัน

2559

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

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ปี

มูลค่าปัจจุบัน

2559

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

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 0.09 ลานบาท ในงบการเงิน
รวม และ 0.07 ลานบาท (ป 2559 : 0.07 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 0.75 ลานบาท (ป 2559
: 0.75 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินหมุนเวียน
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25. หุนกู
หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

หุนกู: มูลคาที่ตราไว
หัก คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย

600,000,000

600,000,000

(2,585,589)

(12,215,589)

หุนกู
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนี่งป
หุนกูระยะยาว

597,414,411

587,784,411

(597,414,411)
-

587,784,411

12,215,589

16,912,000

(9,630,000)
2,585,589

(4,696,411)
12,215,589

คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย
หัก ตัดจําหนาย
สุทธิ

ระหวางป 2559 บริษัทไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู และไมสามารถไถถอนกอนครบกําหนด จํานวน 600,000 หนวย มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม
600 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใช
ชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเปนการลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการ
ปจจุบันและโครงการใหมและ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3
เดือน
ผูออกหุนกูไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู เวนแตการซื้อคืนหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และ
ผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกรองใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอกําหนดในการดํารงอัตราสวนทางการเงิน หนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนไมเกิน 2.5 ตอ 1
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทภายในวงเงินไมเกิน
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนิน
ธุรกิจ
26. ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
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บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน

27

ผลเสียหายจากคดีความฟองรอง
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

3,842,722

2,848,857

3,000,563

2,238,275

3,842,722

2,519,303
5,368,160

3,000,563

2,519,303
4,757,578

27. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,842,722
3,842,722

2,848,857
2,848,857

3,000,563
3,000,563

2,238,275
2,238,275

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บาท

2,848,857

1,687,398

2,238,275

1,267,423

879,183
114,682
3,842,722

1,086,815
74,644
2,848,857

661,380
100,908
3,000,563

907,130
63,722
2,238,275

ส่วนที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี�ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายปี

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือน
สุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (แสดงดวย
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) มีดังนี้
ร้อยละ
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตรามรณะ

2560
2559
1.86 - 3.48
2.82 - 3.48
4 - 8.76
5 - 8.76
0 - 15
0 - 11
ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3.48
3.48
8.76
8.76
0 - 11
0 - 11
ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

28. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุนเรือนหุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ลานบาท
เปน 375 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้
- ใหนําสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 24 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวนเงิน 38.81 ลานบาท ชดเชยขาดทุน
สะสม
- การออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทภายในวงเงินไมเกิน จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่
เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหนวย อัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ หุนสามัญ 4 หุนตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ
ราคาในการใชสิทธิ
ระยะเวลาการใชสิทธิ

วันใชสิทธิครั้งสุดทายและวันหมดอายุ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท "ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ "ACC-W1"
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
: 0.00 บาท
: 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย
: วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญใหม จํานวน 1 หุน
: 1.25 บาท ตอหุน
: ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน โดยกําหนดวันใชสิทธิวันแรก คือวันสุดทาย
ของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีวันกําหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทําการของตลาดหลักทรัพย
ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิในแตละครั้งเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิดัง
กลาว
: วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน 299,999,650 หนวย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2559
29. การจายเงินปนผล
บริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
อัตราหุนละ 190 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 19 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท
30. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
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31. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

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

-

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

1,727,491

คาที่ปรึกษา คาบริการ และคาธรรมเนียมอื่น

3,626,315

-

11,320,000

-

382,491

3,544,350

3,549,275

2,834,587

2,911,627

-

32. ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
คาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู
ดอกเบี้ยจาย
รวม
หัก ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน
สุทธิ

2560
9,685,681
49,753,999
59,439,680
(239,693)
59,199,987

2559
7,325,507
50,385,807
57,711,314
(300,479)
57,410,835

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,685,681
7,325,507
36,519,453
34,740,466
46,205,134
42,065,973
46,205,134
42,065,973

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท และพนั ก งานได ร ว มกั น จั ดตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และจะจายใหพนักงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในป 2560
บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 0.61 ลานบาท (ป 2559: 0.61 ลานบาท)
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34. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณขึ้นในอัตราที่กําหนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนคาใชจายทั้งจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เปนตนไป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2559 เปนตนไป
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
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
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง
งบการเงินรวม
2560
อัตราภาษี
(รอยละ)

บาท
(45,668,354)
(31,587,147)
(77,255,501)

ขาดทุนกอนภาษีเงินได
บวก สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายทางภาษี
รายไดที่ใหถือเปนรายไดตามประมวลรัษฎากร

20

(15,451,100)
8,456,133
6,288,578
(278,884)
847,684
1,190,112
1,052,523
2,084,356
3,136,879

รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ไมรับรูเปนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได

2559

4

อัตราภาษี
(รอยละ)

บาท
(15,473,937)
(29,494,053)
(44,967,990)

20

(8,993,598)
3,943,453
3,044,096
(579,288)
(660,025)
4,174,220
(928,858)
10,025,597
10,025,597

22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(74,946,339)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที�ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหักได้เพิ�มขึ�น
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน
การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2559

20

-

(14,989,268)
7,251,107
5,724,252
(278,884)
2,292,793
-

บาท
(32,222,507)

20

25

(6,444,501)
3,116,590
3,044,096
(660,026)
943,841
8,016,328
8,016,328
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35. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท
กลุมบริษัทประกอบกิจการหลักในการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน ใหเชาอสังหาริมทรัพย หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และลงทุนในพลังงานทดแทน โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ไดดังนี้
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ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท
36.1 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 1.26 ลานบาท
36.2 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้
36.2.1 สัญญาเชาและจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.11 ลานบาท
36.2.2 สัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.15 ลานบาท

บาท
ค่าเช่าขั�นตํ�า
1,800,000
2,700,000
4,500,000

ปี
1
2-5
รวม
บริษัทยอย

36.3 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท
36.4 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้
36.4.1 สัญญากอสราง และบริการอื่น จํานวนเงิน 5.59 ลานบาท
36.4.2 สัญญาเชาและบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.08 ลานบาท
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บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
สัญญาเชาที่ดินเปลา อัตราคาเชาตอเดือน จํานวนเงิน 50,000 – 100,000 บาท

ปี
1
2-5
5 ปีขึ�นไป
รวม

บาท
ค่าเช่าขั�นตํ�า
50,000
200,000
1,250,000
1,500,000

สัญญาบริการบํารุงรักษา ใหคําปรึกษา และบริหารจัดการ อัตราคาบริการตอเดือน จํานวนเงิน 0.83 ลานบาท

ปี
1
2-5
5 ปีขึ�นไป
รวม

บาท
ค่าบริการขั�นตํ�า
10,016,556
35,958,280
12,105,105
58,079,941

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
สัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.13 ลานบาท

ปี
1
2-5
รวม

บาท
ค่าเช่าขั�นตํ�า
1,618,595
4,518,579
6,137,174

บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
สัญญาใหบริการพื้นที่ อัตราคาบริการ ตามสัดสวนรอยละ 10 ของรายไดจากการขายไฟฟา
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37. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด และบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย โดยไดรับสิทธิประโยชนหลัก ๆ ดังนี้
1) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ป นับตั้งแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
3) ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2)
4) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับการสงเสริม
5) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนเวลา 10 ป นับตั้งแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
6) ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจาก
การหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
7) อื่น ๆ ตามที่ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน
ทั้งนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดวย
38. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่วัดมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรม ดังนี้
บาท
ระดับ 2

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
บริษัท
เงินลงทุนชั่วคราว

-

168,096,119

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
บริษัท
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 47.86 ลานบาท

-

34,027,000

ระดับ 3

รวม

-

281,253,000

168,096,119

315,280,000
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เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2
มูล คา ยุติธรรมของเงิน ลงทุน ในหนวยลงทุน ที่มิไ ดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยคํา นวณโดยใชมูลคา
สินทรัพยสุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน
มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารชุด คํานวณโดยผูประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลคาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach)
เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3
มูลคายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสราง คํานวณโดยผูประเมินอิสระ ซึ่งวัดมูลคาโดยวิธีตนทุนทดแทน (Depreciated
Replacement Cost Approach)
ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
39. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด
และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุมบริษัท
พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนสามัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและจากการที่คูสัญญา
ไมปฏิบัติตามสัญญา กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน และหุนกู ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด โดยกลุมบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ นของกลุมบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้

ลาน

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
สินทรัพย
หนี้สิน
สินทรัพย
หนี้สิน
0.01
0.02
0.02
0.01

ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา
กลุมบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยกลุมบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อ
และการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น กลุมบริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความ
เสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีการให
สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน และหุนกู ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ
40. คดีความฟองรอง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 บริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม จํานวนทุนทรัพยรวม 8.64 ลาน
บาท ตอมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัทไดฟองแยงเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 30.94 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชําระเงิน จํานวนเงิน 2.26 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 7.5 โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทไดชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาของศาลดังกลาวแลว
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41. การจัดประเภทรายการใหม
กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใหสอดคลองกับ
การแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี้

กอน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,000,000
15,714,957

งบการเงินรวม
จัด
ประเภทใหม
70,000
(70,000)

บาท

หลัง
1,070,000
15,644,957

42. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 375,000,000 บาท เปน 374,999,912.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 350 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน
600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
โดยบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 และ
24 มกราคม 2561 ตามลําดับ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมใน
อัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหมในราคาหุนละ 0.60 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ อันจําเปน และสมควร รวมถึงการกําหนดวันและเวลาที่เสนอขายและ
รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทไดลงนามในสัญญาจะขายที่ดินและอาคารโรงงานใหเชากับบริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน
แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง จํากัด (“ผูซื้อ”) มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 240 ลานบาท โดยผูซื้อไดจายเงินมัดจําในวันที่ทํา
สัญญา จํานวนเงิน 15 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวนเงิน 225 ลานบาท ผูซื้อจะจายชําระในวันโอนกรรมสิทธิ์
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