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Trading : พัดลมตกแตงเพดาน - โคมไฟ LED
จัดจำหนายพัดลมตกแตงเพดาน ภายใตยี่หอ Air-le-gance, Compass East
Sunlight ที่มีมานานกวา 30 ป และโคมไฟตกแตงหอง LED ยี่หอ LUMOS
ที่มีทั้งแบบตั้งพื้น ตั้งโตะ และแขวนเพดาน

Hospitality : คุมคำ คุมขันโตก พลับพลา
ศุนยประชุมนานาชาติคุมคำ อัครสถานแหงลานนา หองจัดเลี้ยงขนาดใหญ 
ที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตาสำหรับงานระดับสากล
และคุมขันโตก พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง ดวยอาหารขันโตก
และการแสดงวัฒนธรรมลานนาที่ยิ่งใหญ สมเกียรติแกผูรับรอง

Real Estate : ทาวนไลน สัตหีบ
ชีวิตสะดวกสบาย ทำเลทอง ใกลศูนยรวมรานคา
เคานเตอรบริการและธนาคารตางๆ ทาวนไลน สัตหีบ
พรอมแลว ที่จะใหทานไดจับจองโครงการที่นาอยู
ตอบโจทยทุกความตองการ รองรับในทุกพื้นที่ใชสอย
และไดเปนเจาของอยางแทจริง

Green Energy : โซลาร ฟารม, โซลาร รูฟท็อป
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยเริ่มจากพลังงานแสงอาทิตย ในรูปแบบ โซลาร ฟารม
ขนาดกำลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต ที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และแบบโซลาร รูฟท็อป
ขนาดกำลังการผลิต 2.03 เมกะวัตต บนหลังคาอาคารในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท 
ที่ ต.ทาขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ทานผูถือหุน 

ในป 2561 บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจพัดลมเพดาน ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ซึ่งแตละธุรกิจมีผลประกอบการดังตอไปน้ี 

ธุรกิจพัดลมเพดาน ในปท่ีผานมาขยายตัวเล็กนอย จากการท่ีบริษัทจัดทําการโปรโมช่ันเพ่ือกระตุนยอดชาย บริษัทไดขยาย

ตลาดเขาไปในกลุมหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Modern Trade) และชวงปลายป บริษัทสามารถนําสินคาเขาไปจําหนายในกลุม

เดอะมอลล และสยามพารากอน  

ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปท่ีผานมา รายไดจากการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Roftop)

เปนไปตามประมาณการท่ีคาดการณไว แตในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) ซึ่ง

เปนสวนท่ีบริษัทขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รายไดต่ํากวาประมาณการ มีสาเหตหุลักจากราคาคาไฟฟาท่ีการไฟฟารับซือ้

ไมเติบโตตามประมาณการท่ีไดคาดการณไว จากตนทุนพลังงานท่ีลดลง และในปท่ีผานมาประเทศไทยมีฝนตกมากวาปกติ อยางไร

ก็ตามบริษัทไดเพ่ิมความถ่ีในการลางแผงโซลาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการผลิต  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีบริษัทไดลงทุนผานบริษัทยอยเพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแรกภายใต

ช่ือโครงการ “ทาวนไลน สัตหีบ” ซึ่งเปนโครงการบานแถวในทําเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทสามารถรับรูรายไดแลวจํานวน 

15 ยูนิต จากท้ังหมด 32 ยูนิต  

ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ท่ีจังหวัดเชียงใหม ในปท่ีผานมาการทองเท่ียวประสบปญหานักทองเท่ียวลดลง โดยเฉพาะนัก

ทองเทียวชาวจีน แตบริษัทยังสามารถทํารายไดถึง 88.52 ลานบาท แสดงใหเห็นวาธุรกิจน้ี มีศักยภาพสามารถเติบโตไดอีก 

บริษัทภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ พนักงานท่ีมีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร รวมกัน 

อยางตอเน่ืองไดมุงมั่นพัฒนาธุรกิจ ดําเนินการตามกลยุทธของบริษัท และรักษามาตรฐานอยางตอเน่ือง พัฒนาองคกรดาน

ทรัพยากรมนุษย ใหมีศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ใหมีกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพนักงานมี

สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง ขององคกร เพ่ือรองรับการขยายและการเติบโตในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และ

รวมกันตอตานธุรกิจคอรัปช่ัน  มาโดยตลอด 

สุดทายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหความไววางใจและใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางดี รวมท้ังขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีรวมมือรวมใจกาวผานอุปสรรค

ตางๆ และทุมเทในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ขอยืนยันความมุงมั่นตั้งใจท่ีจะ

สรางใหบริษัทเติบโตมีผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน มีการบริหารงานดวยความเปนมืออาชีพและมีภาพลักษณขององคกรท่ีดี เพ่ือสราง

ความสําเร็จอยางยั่งยืนใหกับองคกรตอไป 

 

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)    

       ประธานกรรมการ   
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผูบริหาร 

                

                        

  

 

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ 
อายุ 74 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 133/2560 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2555 - 2557  : สมาชิกวุฒิสภา 

2551 - 2554  : สมาชิกวุฒิสภา 

2548 - 2549  : รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

หมายเหตุ :       อดีตรองเสนาธิการทหาร 

                    อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

 

นายเอกวัชร เศวตรัตน 
อายุ 38 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน / รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 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 

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) 

2561 – ปจจุบัน : กรรมการ  บจ. เอซีซี แคปปตอล 

                                   บจ. ดับบลิว. โซลา 

                                   บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2554 - 2556  : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

                    บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส คอมเมิรซ เซอรวิสส 

2554            : ผูจัดการฝายธุรกิจตางประเทศ 

                    บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ (THRE) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 
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นายศริน เรืองศร 
อายุ 39 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

London Metropolitan University, UK 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 234/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. เอซีซ ีอีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซ ีกรีน เอนเนอรจี 

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2553 - 2558  : กรรมการ 

                    บจ. ไพรม แมนชั่น 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

                    บจ. จินตนา อินเตอรเทรด 

2553 - 2558  : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

                    บจ. อินเนอแวร เซ็นเตอร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

 

 

 

ดร. อริชัย รักธรรม 
อายุ 51 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 31 มีนาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรการเงิน Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Eastern Washington University, USA 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 15/2549 

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

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 67/2548 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 30/2547 

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2550 - ปจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 

                       บมจ. ซินเทค็ คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2552 - ปจจุบัน : วิทยากร 

                      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปจจุบัน : ผูจัดการทั่วไป 

                      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 
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นายแพทยชาญศิริ ซ่ือตรง 
อายุ 59 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 22 พฤศจิกายน 2556 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

แพทยศาสตรบัณฑิต CEBU Institute of Medicine, Philippines 

ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร University of San Carlos, Philippines 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2551 - ปจจุบัน : ผูชวยกงสุลกิตติมศักด์ิ 

                      สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจําจังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2540 - 2551  : แพทยประจําคลินิก 

2537 - 2538  : กรรมการ 

                    บจ. เอพีเอ็ม ทราเวิล 

2533 - 2539  : ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

                    บจ. ฮารท ออยส สยามอิมพอรต เอ็กซปอรต 

2533 - 2539  : ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

                    บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส อีควิปเมนท 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพสุ สุขุมวาท 
อายุ 55 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 24 กรกฎาคม 2558 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 239/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2559 – ปจจุบัน : ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ  

                       กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี 

2556 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาความรวมมือ 

                      มูลนิธิสัมมาชีพ 

2552 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. อิงนที รีสอรท ปทุมธานี 

2553 - 2560 :    ที่ปรึกษา 

                      สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

2552 - 2560 :    ผูจัดการโครงการพิเศษ 

                      หจก. ศุขเจริญกิจ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 
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นายกานต กังพิศดาร 
อายุ 39 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการ  

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 25 เมษายน 2560 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2561 - ปจจุบัน : นักวิเคราะหธุรกิจอาวุโส 

                     บจ. อาร วี คอนเน็กซ 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2550 – 2560 : นักวิเคราะหอาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปวินท เรืองวรบูรณ 
อายุ 39 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น 

2561 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เอซีซี แคปปตอล 

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ  

                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

                      บจ. เอซีซี แลนดมารค 

2559 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                      บจ. ดับบลิว. โซลา 

                      บจ. บางปะกง โซลา เพาเวอร 

                      บจ. สระบุรี โซลาร 

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ 

                     บจ. เอซีซี อีเลคทริค 

                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2550 - 2557  : ผูจัดการสวนงานบริหารการลงทุน 

                    บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส (INTUCH) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

   ลาออกจากกรรมการเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 
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นายกิตติ กนกอุดมทรัพย 
อายุ 53 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 19 ธันวาคม 2557 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณทํางานในอดตี 

2553 - 2557  : ที่ปรึกษาอิสระดานบัญชีการเงินและภาษี 

2549 - 2553  : ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

                    บมจ. อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น (IRCP) 

2540 - 2549  : ผูจัดการฝายบัญชี 

                    บมจ. แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

แตงต้ังเปนรักษาการเลขานุการบริษัทเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ทรรศนภรณ สัตยเสวนา 
อายุ 34 ป สัญชาติไทย 

ตําแหนง 

เลขานุการบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2561 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  ออกแบบตกแตงภายใน American Intercontinental University, 

CA, USA.Bachelor's Degree of Fine Art, Majoring in Interior 

DesignGraduated with Honor 

ประวัติการอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

Company Secretary Program (CSP) รุนที่  94/2561  

ประสบการณทํางานในอดตี 

2560 - 2561 :  Admissions and Business Administration  Admissions                

Executive Bangkok International Preparatory &          

Secondary School 

2559 – 2561   Sales and Marketing Manager Queen Sirikit National        

Convention Center, Bangkok 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร      ไมมี 

ลาออกเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2562 
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การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก แบงเปน 3 สวน ไดแก ธุรกิจ

จําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ซึ่งบริษัทตัดสินใจเขาสูธุรกิจดังกลาว ดวยเห็นวาเปน

ธุรกิจท่ีมีความมั่นคงของรายได มีศักยภาพในการเติบโตสูง และสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงเนน

ในธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมีการขยายสูผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หลอดไฟแอลอีด ีเปนตน ซึ่งสินคาดังกลาว

เริ่มเปนท่ีนิยมในทองตลาดและมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี 

เพ่ือรองรับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลังปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทจึงไดเพ่ิมเติมวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ใหครอบคลุมธุรกิจตางๆ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนท่ีเรียบรอยแลว ตั้งแตป 2558 

ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจากการเผา

ไหมวัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานนํ้า เปนตน 

2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอาคารชุด หองชุด การจัดสรรท่ีดิน การคาท่ีดิน รวมท้ัง การขออนุญาตตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว อาทิเชน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาตเช่ือม

ทาง ขออนุญาตเช่ือมทอระบายนํ้า ขออนุญาตเปดใชอาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยื่นขอหนังสือรับรองการใชประโยชนในท่ีดิน การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รวมท้ัง

การขออนุญาตอ่ืนๆ ท้ังหลายท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม การสง การแพรหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ 

ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอ่ืนใด ซึ่งสามารถใหเขาใจ ความหมายได โดยระบบสาย ระบบไรสาย ระบบคลื่น

ความถ่ี ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือ ระบบอ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับสง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนวิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศนทางสาย เคเบ้ิลทีวี ระบบการสื่อสารผาน 

ดาวเทียม รวมท้ังระบบการสื่อสารอ่ืนๆ 

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

ทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทุกประเภท ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 

ธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

ปจจุบัน บริษัทอยูในหมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน

เปนธุรกิจหลัก บริษัทโชวรูมตั้งอยู ณ ซอยศรีนครินทร 40 ตรงขามศูนยการคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร โดยบริษัทตั้งเปาหมายจะ

ขยายตลาดสินคาพัดลมผานชองทางตางๆ เชน โมเดิรนเทรด ดีลเลอรท่ัวประเทศ และลูกคาโครงการอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเพ่ิมไลน

สินคาท่ีเก่ียวของ 

นอกเหนือจากการเปดโชวรูมแหงใหม  บริษัทประสบความสําเร็จในการสรางทีมงานดานการตลาด และดําเนินการสั่งสินคารุน

ใหมๆ มาจําหนาย เน่ืองจากบริษัทไดยกเลิกระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินคาใหแกผูประกอบกิจการคาปลีก 

(Modern Trade) โดยตรง เชน หางโฮมโปร เดอะมอลล สยามพารากอน เปนตน  
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก 

บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (โซลารูฟท็อป) และสวนตอขยาย ปจจุบันเหลือกําลังการ

ผลิตรวมท้ังสิ้นประมาณ 2.034 เมกะวัตต เน่ืองจากบริษัท ยกเลิกการลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร เพาเวอร จํากัด และไดแจงความ

ประสงคขอคืนเงินลงทุนท่ีบริษัทไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวน 14 ลานบาท คืนจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) 

เน่ืองจากโครงการมีความลาชา บริษัทฯ ไดดําเนินการทางฎหมาย ปจจุบันอยูในระหวางข้ันตอนการเจรจาในช้ันศาล การดําเนินธุรกิจการ

ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใตบริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเปน

บริษัทรวม ประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) แผงโซลารตั้งอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวน

อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิตประมาณ 0.98 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 39.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

49.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันไดขยายกําลังการผลติเพ่ิมอีก 2 เฟส บนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท 

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

0.108 เมกะวัต ท้ัง 2 เฟส สามารถจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดตั้งแต เดือนเมษายน 2560  และบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 24.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.00 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแลว แผงโซลารตั้งอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เริ่มจําหนายไฟฟาเช่ิงพาณิชย 

(COD) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 และกลุมบริษัทสระบุรี (“กลุมสระบุรีโปรเจค”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เม

กะวัตต ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) แผงโซลารตั้งอยูตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

กําลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งโครงการดังกลาว

สามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลว บริษัท ยังคงมุงท่ีจะศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เพ่ือขยายการ

ลงทุนตอไปในอนาคต ซึ่งผลประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกในปท่ีผานมาโดยรวมเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทไดวางแผนไว 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยน้ัน บริษัทไดมีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด เพ่ือริเริ่มพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย โดยไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผานการจําหนายหุนสามัญของ บริษัท เอซีซ ีแลนดมารค จํากัด ใหแก บริษัท ไพรม 

แมนช่ัน จํากัด (ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทถือหุนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ไพรม แมนช่ัน จํากัด ถือหุนรอยละ 25 

ของทุนจดทะเบียน) เพ่ือใหไดผูมีประสบการณเขามามีสวนรวมลงทุน โดยไดเริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใตช่ือ “ทาวนไลน สัตหีบ” ท่ี

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถขายและรับรูรายไดจํานวน 15 ยูนิต จากท้ังหมด 32 ยูนิต 

สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมน้ัน บริษัทไดจําหนาย ท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางโรงงาน ตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2561 สวนหองชุด

พักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ จํานายไปแลวจํานวน 9 หอง ปจจุบันเหลือ 10 หอง สวนอาคารสํานักงาน พี.เอส.ทาวเวอร ท้ังสองยู

นิตไดจํานายไปตั้งแตป 2559  
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รายงานประจาํปี 2561  9 

ธุรกิจหองจัดเล้ียง และรานอาหาร 

บริษัทดําเนินธุรกิจผานบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (ถือหุนรอยละ 100) โดยแบงเปน 3 หนวยธุรกิจ  

1) คุมขันโตกและการลานการแสดงวัฒนธรรม ใหบริการอาหารแบบขนโตก มีการแสดงแสงสีเสียงเชิงวัฒนธรรม  

2) รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุบเฟ และชวงเย็นเปดเปนรายอาหารใหบริการอาหารตทุกประเภท  

3) ศูนยประชุมนานาชาติคุมคําใหบริการจัดประชุมสัมมนา เปนศูนยประชุมมีหองจัดเลี้ยงระดับสากล ท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรม

ช้ันสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 เริ่มแรกบริษัทฯ กอตั้งโดยตระกูลไต ซึ่งเปนกลุมทุนจากประเทศไตหวัน ในป 2530 และไดมีการเปลีย่นแปลงและพัฒนามาเปน

ลําดับดังตอไปน้ี 

2545 • บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท ฮันเตอร แฟน จํากัด ผูผลิตพัดลมรายใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และทําสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑพัด

ลมโคมไฟติดเพดาน แตไดมีการยกเลิกคําส่ังซ้ือต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 

2552 • บริษัททําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญะรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“TRC”) จํานวน 70 ลานบาท โดย ณ ปจจุบัน 

ยังไมมีการจายชําระเงินตนแตอยางใด ซ่ึงบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง

กฎหมายกับ TRC 

• บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท แหลงนํ้าสยาม จํากัด ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน SWR โดยบริษัทฯ มีหุนสามัญ SWR จํานวน 

45,000,000 หุน คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 49.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.93 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯกําลังอยูระหวาง

การดําเนินการทางกฎหมายกับ SWR และต้ังคาเผ่ือดอยคาการลงทุน สาเหตุท่ีบริษัทตองดําเนินการทางกฎหมายเพราะ SWR ไม

เคยจัดประชุมผูถือหุน และนําสงงบการเงิน บริษัทจึงไมเห็นผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 

บริษัทฯ ไดมีมติเห็นควรจําหนายเงินลงทุนดังกลาว เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นวา ท่ีผานมาไมเคยไดรับขอมูลใดๆ รวมถึงผล

ประกอบการ ตลอดจนการดําเนินกิจการในปจจุบัน ของ SWR 

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

ใหกับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด 

2556 • บริษัทจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด (CEI) เปนบริษัทยอย เพ่ือเขาลงทุนซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง รวมถึง

สินทรัพยอื่นท่ีใชในโครงการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา (คุมขันโตก) ซ่ึงเปนธุรกิจจําหนายอาหารและการแสดง

วัฒนธรรมลานนา 

2557 • บริษัทฯ ยังคงมีรายไดจากการจําหนายพัดลมติดเพดาน รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย และรายไดจากดอกเบ้ียรับ สวน

รายไดจากการใหบริการของบริษัทยอย เปนปแรกท่ีบริษัทยอยเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการศูนยวัฒนธรรม อาหารและ

ภัตตาคาร และการแสดงลานนา (คุมขันโตก)   

2558 • บริษัทฯ เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 

188.30 ลานบาท เปนจํานวน 300 ลานบาท 

• บริษัทยอย (CEI) ไดนําสินทรัพยท่ีใชประกอบกิจการคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ อาคารคุมคํา ใหบริษัท คุมขันโตก 

เชียงใหม (2558) จํากัด เชา 

• บริษัทฯ ไดทําการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปถัดไป เปนรอบ

ระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

• บริษัทฯ เขาลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (W.SOLAR) จํานวนท้ังส้ิน 3,920,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน และจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด คิดเปนจํานวนเงิน 39.20 ลานบาท 

• บริษัทฯ จัดต้ัง บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (ACCG) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน เพ่ือพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน

อื่น ๆ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และได

เพ่ิมทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 10 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ จํานวน 900,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ACCG 

ไดเรียกชําระคาหุนเพ่ิมทุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.25 ลานบาท 

• บริษัทฯ จัดต้ัง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด (ACCE) ประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดด้ิงอื่น ๆ 

ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 
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2558 • บริษัทฯ จัดต้ัง บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (ACCL) ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือพัฒนาและรองรับ

โครงการอสังหาริมทรัพยใด ๆ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 10 บาท โดยตอมา บริษัทฯ ไดจัดหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ ACCL ใหกับ PM จํานวน 25,000 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนเงินลงทุนใน 

ACCL คงเหลือรอยละ 75.00 ตอมาเม่ือ ACCL เริ่มดําเนินธุรกิจ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 50 ลานบาท โดยการออก

หุนสามัญจํานวน 4,900,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญจากการเพ่ิมทุนดังกลาวตาม

สัดสวนคิดเปนจํานวนเงิน 36.75 ลานบาท 

• ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับภาพลักษณและนโยบายการดําเนินธุรกิจ

ในอนาคต ดังน้ี 

• ช่ือภาษาไทย       :   “บริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” 

• ช่ือภาษาอังกฤษ   :   “ADVANCED CONNECTION CORPORATION PUBLIC COMPANY LIIMTED”                    

• ชื่อยอหลักทรัพย  :  “ ACC ” 

• บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงซ้ือขายหุนสามัญของ บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (105 โซลา) กับ WIN เพ่ือประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 19.89 ลานบาท เพ่ือเขาไปมีสัดสวนในการถือหุน

รอยละ 51.00 

• บริษัทฯ เขาลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (BSP) จํานวน 2,499,000 หุน โดยมีมูลคาหุนท่ีตรา

ไวหุนละ 10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BSP โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 24.99 

ลานบาท 

2559 • บริษัทรวมลงทุนในกลุมบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) กําลัง

การผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• ประชุมวิสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ลานบาท เปน 375 ลานบาท โดยออกหุน

สามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัท และไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม 

จํานวน 300 ลานหนวย ในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  

• ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท หรือนสกุลเงินอื่นใน

จํานวนท่ีเทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูรวม

ท้ังส้ิน 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป  

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

นา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด เพ่ือการตีทรัพยชําระน้ี 

2560 • บริษัทยอย (CEI) ไดขอยกเลิกสัญญาเชา กอนครบกําหนดสัญญาเชา เน่ืองจากบริษัทเห็นวาธุรกิจขันโตกและศูนยประชุม

นานาชาติอาคารคุมคํา มีศักยภาพสามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการปลอยใหเชา โดยบริษัทยอย (CEI) เขาไปดําเนินกิจการ 

ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2560 เปนตนไป  

• บริษัทยอย (กลุมสระบุรีโปรเจค) ไดควบรวมกิจการ 10 บริษัท โดยจัดต้ังบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด รับโอนกิจการของ 10 

บริษัท 

2561 

 

 

• ในวันท่ี 18 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน และอาคารโรงงานใหเชาในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง

บริษัทฯ จําหนายท่ีดิน และส่ิงปลูกสรางในราคารวมท้ังส้ิน 240 ลานบาท ใหแกบริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง 

จํากัด ซ่ึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และไมใชบุคคลท่ีเกี่ยวโยง โดยเงินท่ีไดรับจากการจําหนายท่ีดินและอาคารโรงงาน
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ดังกลาวจะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และใชเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 

รวมถึงนําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ 

• ในวันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาท่ี

ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 2,099,999,650 หุน ผลปรากฏวามีผูถือหุนใชสิทธิจองซ้ือรวม 16 ราย 

จองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 143,054,557 หุน คิดเปน สวนของหุนสามัญ 35,763,639.25 บาท และ สวนเกินมูลคาหุน

สามัญ 50,069,094.95 บาท รวมเงินท่ีบริษัทไดรับเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 85,832,734.20 บาท  ณ วันท่ี 12 มีนาคม 

2561 ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีชําระแลวเทากับ 335,763,639.25 บาท ท้ังน้ี การเพ่ิมทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรง

ทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพ่ิมเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทฯ  

• เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2561 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด (ACCC) เพ่ือประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบ

มีสิทธิไลเบ้ีย (Factoring with Recourse) พ่ือลงทุนในธุรกิจการใหสินเช่ือโดยการโอนและรับโอนสิทธิเรียกรอง ดวย

ทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 

บาท ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท ชําระหุนละ 5.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 

• เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 บริษัทไดไถถอนหุนกูท้ังจํานวน 600 ลานบาท 

• เม่ือวันท่ี 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูมีประกัน ครั้งท่ี 1/2561 จํานวน 300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวตอ

หนวย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 2 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 5 ตุลาคม 

2563 เพ่ือจําหนายแกนักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกู

ดังกลาวไปใชชําระคืนหน้ีเดิม อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.8 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ท้ังน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) 

จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินเปลาเพ่ือเปนหลักประกัน

หุนกูของบริษัท 

2562 • ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติการทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน

สามัญท้ังหมดท่ีบริษัทถือในบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (“เอซีซีกรีน”) จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 10 บาท  และภาระหน้ีสินท่ีเอซีซีกรีนมีตอบริษัท ใหแก นางพรรณา ชุมบัวทอง  ในราคารวม 185,000,000 

บาท โดยแบงเปน 

(ก) ราคาหุนท่ีซื้อและขาย คิดเปนเงินจํานวน 38,300,000 บาท บริษัทฯ คํานวณจากราคาขาย หักกับภาระหน้ีสินท่ี

เอซีซีกรีนมีตอบริษัท และเอซีซีกรีนมีภาระหน้ีสินกับบริษัทฯ จึงไมไดนําราคาทุนท่ีดินเขาไปรวมในราคาขายหุน   

(ข) ภาระหน้ีสินท่ีเอซีซีกรีนมีตอบริษัท คิดเปนเงินจํานวน 146,700,000 บาท (เงินกูท่ีบริษัทฯ ใหเอซีซีกรีนกูเพ่ือซื้อ

ท่ีดินโดยไมคิดดอกเบ้ีย)  

เง่ือนไขการทําสัญญา และการชําระราคาตามสัญญาจะซี้อจะขายหุนสามัญ แบงชําระเปน 

• จํานวน 10,000,000 บาท ณ วันทําสัญญาจะซื้อจะขายเปนคามัดจํา   

• จํานวน 27,000,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีในสัญญาจะซื้อจะขายหุน โดยถือวาเงินมัดจํา เปนสวน

หน่ึงของการชําระราคาคาหุนตามสัญญา 

• ชําระราคาคาท่ีดินสวนท่ีเหลือจํานวน 148,000,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิหุนท่ีซื้อขาย หรือภายใน 120 

วัน นับแตวันทําสัญญาจะซื้อขายหุน 

• ผูจะขายตองดําเนินไถถอนท่ีดินจากใชเปนหลักประกันหุนกู ภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีในสัญญาจะซื้อจะ

ขาย 
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษัทมีลักษณะการลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจ

ใหบริการหองจัดเลี้ยงและศูนยประชุมนานาชาติ และศูนยการแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน 

ชําระแลว (บาท) 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด 

(“CEI”) 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย  

ต้ังแต เมษายน 2560 (“CEI”) 

เร่ิมเขาดําเนินธุรกิจ ศูนย

วัฒนธรรมอาหารและการแสดง

ลานนา (คุมขันโตก) 

ศูนยประชุมนานาชาติ (คุมคํา) 

ดวยตนเอง 

100.00 200,000,000.00 200,000,000.00 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 

(“ACCE”) 

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

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด 

(“ACCL”) 

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

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด 

(“ACCG”) 

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

บริษัท เอซีซี แคปปเตอล จํากัด 

(“ACCC”) 

แฟคตอร่ิง แบบมีสิทธิไลเบี้ย 100.00 200,000,000.00 100,000,000.00 

บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด 

(“BSP”) 

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

51.00 49,000,000.00 49,000,000.00 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด  

(“SLL”)  

เกิดจากการควบรวมของกลุมสระบรี

โปรเจค ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 

พลังงานแสงอาทิตยบนดิน 

(Solar Farm 

100.00  

ลงทุนทางออม 

ผานบริษัท (“ACCE”) 

 

276,000,000.00 

 

276,000,000.00 

     

บริษัทรวม ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบยีน 

ชําระแลว (บาท) 

บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด

(“W.SOLAR”) 

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา  

(Solar Rooftop) 

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

ประวัติความเปนมา 

บริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย และดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 45 ลานบาท พรอมท้ังดําเนินการ

สรางโรงงานแหงแรกท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 

2530 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจและเพ่ิมทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระท่ังในปจจุบันมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 524.99 ลานบาท ชําระ

แลว 335.76 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2536 พรอมกับไดนําหุนสามัญของ

บริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในอดีตบริษัทเคยเปนผูผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานสงออกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ในปจจุบันไดนําเขาช้ินสวนพัดลม

เพ่ือประกอบและจําหนายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทเนนความสวยงาม สามารถใชเปนเครื่องประดับและตกแตงท่ีพักอาศัย โรงแรม

ท่ีพัก ตลอดจนอาคารสํานักงาน เปนตน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน 

บริษัทจากท่ีเคยเปนผูผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญท่ีสุดในโลก ไดเปลี่ยนมาเปนผูนําเขาช้ินสวนพัดลมจากตางประเทศเพ่ือมา

ประกอบและจําหนายในประเทศ โดยบริษัทจัดจําหนายพัดลมภายใตเครื่องหมายการคา Sunlight และ Compass East ซึ่งเปน

ท่ีรูจักของลูกคาโดยท่ัวไปมานานกวา 10 ป และไดเพ่ิมเครื่องหมายการคาใหมในนาม “Air-le-gance” เพ่ือจับกลุมลูกคาตลาด

บนท่ีมีกําลังซื้อสูง บริษัทไดเพ่ิมผลิตภัณฑโคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใตเครื่องหมายการคา “Lumos” เปนผลิตภัณฑท่ีมีความ

สวยงาม ประหยัดไฟฟา ไมเสียเวลาและคาใชจายในการติดตั้ง 

2. ธุรกิจใหเชาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2.1 ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย  

บริษัทมีอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, หองพักอาศัย อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ บาง

นา ปจจุบันเหลือ  จํานวน 10 หอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
      

สถานที ่ ที่อยู ผูใหเชา คาเชา 

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

เนื้อที่ 23 ไร 1 งาน 55.60 ตรว. 

291 หมู 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

บริษัท เดือนละ 100 - 110 บาท 

ตอ ตรม. 

หองพักอาศัยอาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ 

จํานวน 19 หอง ขนาด 38.44-163.76 ตรม. 

225 อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ 

ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 

บริษัท เดือนละ ประมาณ 6,000 

บาท ตอหอง 

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดจําหนายที่ดินและส่ิงปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ในช่ือโครงการทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนท่ีดินขนาด 2 ไร 1 

งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200 ลานบาท ราคาขายอยู

ระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท สามารถรับรูรายไดไดจํานวน 15 ยูนิต และสําหรับโครงการในอนาคตอยูระหวางหาโครงการท่ี

มีความเหมาะสม   

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

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

บริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) สถานท่ีตั้งโครงการอยูบนหลังคาของอาคารโรงงานใหเชาของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (WIN) ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม อําเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังน้ี บริษัทรวม (“W.SOLAR”) รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 ท่ีผานมา สวนบริษัทยอย (“BSP”) 

รับรูรายไดตั้งเตเดือน กุมภาพันธ 2560  

บริษัทไดเขาลงทุนโครงการพลงังานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) ขอ บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (“SSL”)  โดยมีสถาน

ท่ีตั้งโครงการตั้งอยูเลขท่ี 113/1 หมูท่ี 2 ถนนมิตรภาพตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกลาว

สามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลวในวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 บริษัทไดชําระเงินลงทุนครบถวน และถือหุน

โครงการดังกลาวครบท้ังจํานวนแลว บริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนมา  

 
 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายได 

 รายไดของบริษัทท้ังหมดเปนรายไดจากการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน สวนประกอบพัดลม โคมไฟ รายไดจากคาเชา 

สวนบริษัทยอย มีรายไดจากการจําหนายอาหาร บริการการแสดง คาบริการหองจัดเลี้ยง หองประชุม รายไดจากการจําหนาย

อสังหาริมทรัพย และรายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน 

 

 

 

 

บริษัท สัดสวนการถือหุน 

กําลังการผลิต 

(MW) 

อัตราคาไฟฟา

(บาทตอหนวย) หมายเหต ุ

W.Solar รอยละ 49 1.284 6.16 กําลังการผลิตรวมของสวนตอขยาย 0.294 MW 

SSL รอยละ 100 5.50 8 (Adder)  

BSP รอยละ 51 0.75 6.50  
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                                                                                                                                 หนวย : ลานบาท 

 

                   หนวย : พันบาท 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1. รายไดจากการขาย 28.73 12.40 17.09 5.73 15.80 9.73 

2. รายไดจากจัดเล่ีงและการรานอาหาร 88.52 38.21 72.81 24.43 - - 

3. รายไดคาเชา 6.25 2.70 34.71 11.65 55.52 34.18 

4. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 11.85 5.12 80.79 27.11 - - 

5. รายไดการจําหนายพลังงานทดแทน 96.30 41.32 92.62 31.08 91.10 56.09 

รวม 231.64 100.00 298.02 100.00 162.41 100.00 

ฐานะการเงิน  ณ  วันสิ้นป 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2561 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2559 

สินทรัพยและสวนของผูถือหุน 

สินทรัพยหมุนเวียน 295,769 348,128 444,153 

สินทรัพยรวม 1,286,158 1,633,961 1,789,645 

สวนของผูถือหุน  799,332 753,890 802,695 

มูลคาที่ตราไว (บาท) 0.25 0.25 0..25 

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 0.60 0.63 0.67 

จํานวนหุน (หุน) 1,343,054,557 1,200,000,000 1,200,000,000 

ความสามารถในการทํากําไร    

รายไดจากการขาย 231,642 298,016 162,412 

รายไดอื่น  177,304 16,414 32,549 

รายไดรวม 408,946 314,430 194,961 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (สวนของบริษัทใหญ) (39,268) (52,764) (22,516) 

เงินสดปนผล - - - 

กําไรตอหุน (บาท) (สวนของบริษัทใหญ) (0.0298) (0.0440) (0.0188) 

อัตราสวนทางการเงิน    

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวยีน (เทา) 3.64 0.51 4.04 

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.61 1.17 1.22 

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (บริษั่ทใหญ) (รอยละ) (5.06) (6.78) (2.79) 

ผลตอบแทนตอยอดขาย (รอยละ) (16.95) (17.70) (13.86) 

ผลตอบแทนตอรายไดรวม (รอยละ) (9.60) (16.78) (11.55) 

ผลตอบแทนตอยอดสินทรัพยรวม (รอยละ) (2.69) (3.08) (1.58) 



 

รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

รายงานประจาํปี 2561  17 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

• การผลิต 

ปจจุบัน บริษัทไดยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเปนการนําเขาช้ินสวนมาประกอบในประเทศ เพ่ือเปน

การลดตนทุนการผลิต โดยมุงเนนท่ีรูปแบบและคุณภาพของสินคาท่ีสั่งซื้อจากท้ังภายในและตางประเทศ มีกระบวนการตรวจสอบและ

กําหนดคุณสมบัติของสินคา ใหตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพ่ือรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของตราสินคา 

• ลักษณะของผลิตภัณฑ 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป ปจจุบันผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟติดเพดานท่ีบริษัทผลิตข้ึนเปนสินคาแบบก่ึงสําเร็จรูป โดยบรรจุช้ินสวนตางๆ 

ลงกลอง เพ่ือใหลูกคาสามารถนําไปประกอบและติดตั้งเองได โดยสินคาสวนใหญ บริษัททําการขายตรงไปยังตัวแทนจําหนาย โดยใช

เครื่องหมายการคาของตนเอง เชน Sunlight, Compass East และเครื่องหมายการคาใหมช่ือ “Air-le-gance” 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในช่ือโครงการ ทาวนไลน 

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

ประมาณ 200 ลานบาท ราคาขาย อยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ริษัทสามารถรับรูรายได โดยขายไปท้ังหมด 15 หอง 

ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร บริษัทดําเนินการผานบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด บริษัทยอย ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย

วัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” จังหวัดเชียงใหมน้ัน ประกอบธุรกิจ ไดแก 

• การแสดงวัฒนธรรมแบบลานนาและบริการอาหารขันโตกแบบบุฟเฟต พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง ดวยอาหารขันโตก

และการแสดงวัฒนธรรมลานนาท่ียิ่งใหญ สมเกียรติแกผูรับรอง เปดใหบริการตั้งแต เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในชวง 

Hight Season เพ่ิมรอบ 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 หองจัดเลี้ยงขนาดใหญท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมช้ันสูง

อันหรูหรา ตระการตา สําหรับงานระดับสากล มีความเปนเอกลักษณสวยงาม อลังการ  

ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด 

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

ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขท่ี 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท้ังน้ี บริษัทรวม W.SOLAR รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 สวนบริษัทยอย BSP รับรูรายไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 

โดยจําหนายไฟฟาใหกับผูเชาภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท สามารถขายไฟฟาในอัตราหนวยละ 6.16 และ 6.50 บาท แลวแตกรณี 

สวนการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน (Solar Farm) มีสถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี เลขท่ี 113/1 หมูท่ี 2 ถนนมิตรภาพ 

ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟาโดย

ไดรับอัตราคาไฟสวนเพ่ิม (Adder) 8 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2565) 

การตลาดและการแขงขัน 

บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายจากระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว มาเปนการจัดจําหนายโดยตรง โดยอยูใน

ข้ันตอนการเจรจาตอรองการคากับกลุมหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญหลายราย พรอมกับการสรางทีมงานฝายขายเพ่ือทํา

การจําหนายสินคาโดยตรงใหกับผูแทนจําหนายท่ัวประเทศ 
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• กลยุทธทางการตลาด 

1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

บริษัทมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง โดยออกแบบพัดลมรุนใหมๆ ท่ีมีความทันสมัย และ

หลากหลายใหตรงกับความตองการของลูกคา และมีการพัฒนาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือใหมีความสวยงามและมี

คุณภาพสูง ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหทันกับความตองการของตลาด เชน ไฟ LED, DC 

Motor เพ่ือชวยประหยัดไฟและใหเสียงท่ีเงียบลง 

ในสวนของธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร  บริษัทไดพิจารณาเพ่ิมการบริการตางๆ เพ่ือเปนแหลงรายไดใหกับบริษัทอีก

ทางหน่ึง เชน การประกอบธุรกิจใหบริการดานศูนยประชุมนานาชาต ินอกจากน้ียังมีการพัฒนารสชาติอาหารท่ีใหบริการ ใหมี

ความอรอยถูกปากลูกคา โดยเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สดใหมทุกวัน สวนในดานการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของนักแสดง 

โดยเนนคัดเลือกผูท่ีจบการศึกษาดานการแสดงนาฏศิลปโดยเฉพาะ ท้ังน้ี เพ่ือใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาใหกวางขวาง

ข้ึน และเขาสูการบริการระดับสากลมากข้ึนดวย ในสวนของศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา บริษัทเห็นวาเปนศูนยการประชุมท่ี

มีความทันสมัย หรูหรา ตระการตา มีเอกลักษณ มีความโดนเดนในเรื่องของวัฒนธรรม เหมาะสําหรับงานระดับสากล จึงมี

ความเปนไปไดสูงท่ีจะพัฒนาใหเปนศูนยการประชุมในระดับนานาชาติตอไปในอนาคต 

ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินธุรกิจบานจัดสรร โครงการแรกเปนทาวนโฮม รูปแบบ Modern 

Classic Style อยูสบายประหยัดพลังงาน และเนนประโยชนใชสอยอยางคุมคา บริษัทมุงพัฒนาโครงการบานพักอาศัยใน

ลักษณะแนวราบ พรอมสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ บริษัทมีนโยบายขายบานท่ีกําลังกอสรางใกลเสร็จ เพ่ือใหลูกคาได

เห็นบานในระหวางสราง และมั่นใจไดวาบานจะสรางเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัทตั้งอยูบนท่ีดินในอําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี โครงการตอๆ ไป บริษัทจะหาทําเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัดท่ีเปน

ศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเท่ียว ซึ่งเปนทําเลท่ีมีศักภาพและมีความตองการบานพักอาศัย   

2) กลยุทธดานราคา 

ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทมีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟท่ีสามารถแขงขันได ท้ังในดาน

ราคาและรูปแบบ เพ่ือสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเน่ืองในระดับตลาดตางๆ อันจะนํามาซึ่งผลกําไรท่ีมากข้ึนตาม

ยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง เพ่ือลดตนทุนและคาใชจายดานการขายและบริหารของบริษัท    

ธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดวางแผนกําหนดราคาในแตละสวนคือ ธุรกิจคุมขันโตก การ

กําหนดราคาอาจจะสูงกวาคูแขงเน่ืองจากชุดการแสดงแตละชุดมีความเปนอักลักษณ โดดเดน แตกตางจากคูแขง สวนบริการ

อาหารแบบบุฟเฟต ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีใกลเคียงกับคูแขง ในสวนศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ราคาท่ีบริษัทกําหนดเปน

ราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กําหนดราคาบริษัทกําหนดราคาสูงกวาคูแขง เน่ืองจากบริษัทใชวัสดุอุปกรณคุณภาพสูง การ

ออกแบบโปรง อยูสบาย ราคาท่ีบริษัทกําหนดจึงเปนราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได 

 

3) กลยุทธการจําหนายและชองทางการจําหนายของบริษัท 

บริษัททําการจําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคา ซึ่งเปนหางขายอุปกรณตกแตงบาน โดยลูกคาเหลาน้ีจะเปน

หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียง ไดแก โฮมโปร เดอะมอลล สยามพารากอน และเฮาสแอนดโฮม เปน

ตน ลูกคาขายสงในภูมิภาคตางๆ และลูกคากลุมตกแตงบานท่ัวไป เพ่ือใหสามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมท้ังตลาดในกลุม

โครงการหมูบานจัดสรร โรงแรมและรีสอรท อีกดวย 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทใชชองทางการจําหนายผาน

บริษัททัวร โดยเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการทองเท่ียวของบริษัททัวร โดยประชาสัมพันธผานชองทางอินเตอรเน็ต การ
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ทองเท่ียวแหงประเทศไทย รวมถึงใหฝายการตลาดเขาติดตอแนะนํากับกลุมลูกคาใหมๆ ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และ

ชาวตางชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดท่ีจะขายผานชองทางออนไลนในอนาคตอีกดวย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากเปนโครงการอยูใน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทมุงเนนคนพ้ืนท่ีเปนหลัก 

ชองทางท่ีใชจึงเปนชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี และบริเวณใกลเคียง 

• กลยุทธการจัดสงเสริมการขาย 

ธุรกิจซื้อมาขายไป บริษัทกําหนดแผนการตลาดเริ่มดวยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพประเภทหนังสือตกแตงบาน นิตยสาร 

Decoration Guide หนังสือกอสรางและวัสด ุเขารวมงานแสดงสินคาท่ีเก่ียวกับบาน และรวมกับหางสรรพสินคาและรานคา

ปลีกขนาดใหญ เพ่ือเปดตัวสินคาใหเปนท่ีรูจักแกผูบริโภคโดยตรง 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดจัดเตรียมแผนการสงเสริม

การขาย โดยมุงเนนไปในสวนของศูนยประชุมแหงชาติ คุมคํา ซึ่งบริษัทเห็นวามีศักยภาพ โดยจะเนนการออกบูธ ในระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งศูนยการประชุมนานาชาติ คุมคํา ไดรับรางวัลจากการประกวดหองจัดประชุมสัมมนา จาก

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB สวนศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุมขันโตก 

บริษัทจะเนนทําการสงเสริมการขายไปยังบริษัททัวร ใหบรรจุโปรแกรมคุมขันโตกไวในโปรแกรมการทองเท่ียว   

ธุรกิจพัฒนาอสังหริมทรัพย บริษัทไดลงโฆษณาในนิตยสารทองถ่ิน ใหสวนลดกับผูแนะนําลูกคารายใหม จัดสงเสริม

การขายใหสวนลด และจัดของแถมใหกับลูกคา  
 

• ลักษณะลูกคา 

ลูกคาของบริษัทเปนผูคาเทรดดิ้ง ทําการคาขายสินคาพัดลมโคมไฟมามากกวา 10 ป มีความเช่ียวชาญรอบรูในตัวสินคาเปนอยาง

ดี ซึ่งฐานลูกคารายใหญจะเปนกลุมลูกคาโครงการ เชน โรงแรม รีสอรท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมาก และเปนลูกคาท่ีเคยสั่งซื้อ

สินคากับบริษัทมากอน และมีความเช่ือมั่นในคุณภาพสินคาของบริษัท 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กวารอยละ 70 จะเปนลูกคานักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมากับบริษัททัวร โดยสวนใหญเปนชาวตางชาติ สวนท่ีเหลือเปนลูกคาประเภท Walk in ซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติเชนกัน ใน

สวนของศูนยประชุมสัมมนา ลูกคาสวนใหญเปนองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีตองการหองจัดเลี้ยง หอง

ประชุมสัมมนา ซึ่งบริษัทมีหองหลายขนาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในโครงการทาวนโฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลูกคาเปนคนในพ้ืนท่ี หรือผูท่ีตองทํางานในจังหวัด

ชลบุรี หรือบริเวณใกลเคียง  
 

• สภาวะการแขงขัน 

อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแขงขันเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยลูกคาประเภทหางสรรพสินคาและรานคาปลีก

ขนาดใหญ ไดนําสินคาเขามาจําหนายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑท่ีใกลเคียงกันกับบริษัทโดยใชกลยุทธวางสินคาติดกันแตราคาถูกกวา 

ซึ่งบางครั้งลูกคาซื้อไปโดยเขาใจวาเปนสินคาของบริษัทในปท่ีผานมา  

อยางไรก็ตาม สินคาท่ีนําเขามาเพ่ือแขงขันกับบริษัทน้ี ไมมีบริการศูนยซอมและอะไหล ซึ่งตางกับสินคาของบริษัทท่ีมีการบริการ

หลังการขาย ทําใหบริษัทยังสามารถยืนหยัดแขงขันอยูได ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในข้ันตอนการออกแบบรูปลักษณของสินคาและบรรจุ

ภัณฑใหมท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความโดดเดนและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาดวย สวนการสงเสริมการขายน้ัน บริษัทเนนใหตัวแทนจําหนายหา

ชองทางการจัดจําหนายใหมเพ่ิมเติม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ 

ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเท่ียวและเปน

ชาวตางชาติ ซึ่งบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน เน่ืองจากคุณภาพของสถานท่ี การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําใหผูท่ีมาสัมผัสสัมผัส
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ไดถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมลานนาอันเปนจุดแข็งของสินคาและบริการของศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” และ

ศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา 

 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท 

ในปน้ี บริษัทไดเริ่มสั่งสินคารุนใหมเขามาจําหนาย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศจีน บริษัทอาศัยการสั่งซื้อโดยตรงกับ

บริษัทผูผลิต เพ่ือมิใหเสียคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาท่ีตกลงซื้อขายเปนราคาตลาดและราคาจากการเจรจาตอรองซึ่งสมเหตุสมผล 

สําหรับบริษัทยอย มีความสามารถในการใหบริการดังน้ี  

• คุมขันโตก ใหบริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมท้ังดานการแตงกาย 

ภาษา การรับประทานอาหาร และการแสดง ภายใตสถาปตยกรรมลานนา

ประยุกต สามารถเปดใหบริการไดวันละ 2 รอบ โดยแตละรอบสามารถ

ใหบริการลูกคาไดมากกวา 800 คน  

 

 

 

• รานอาหารไทยพลับพลา เปนหองปรับอากาศภายในตกแตงดวย

สถาปตยกรรมไทยภาคกลางประยุกต วัสดุตกแตงดวยไมสัก ประดับ

ลวดลายสีทองอยางงดงาม สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา 300 คน 

 

 

 

• ศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา เปนอาคาร 3 ช้ัน ท่ีแสดงถึงสถาปตยกรรม

ลานนาประยุกต แตละหองมีการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ดวยไมสัก

แกะสลัก ลงรักปดทอง โดยสลาฝมือช้ันครู ผนังกรุดวยผาพิมพลายไทย

โบราณ ประดับประดาดวยโคมระยา อันงดงาม พรอมสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีทันสมัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมครบครัน สามารถ

รองรับลูกคาไดมากกวา 2,000 คน 
 

 

 

 

• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท 

บริษัทเปนผูนําเขาช้ินสวนตางๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากตางประเทศ นํามาประกอบเปนรุนพัดลมตางๆ โดยมีฝายวิจัยและ

พัฒนาและฝายควบคุมคุณภาพ เปนผูตรวจสอบและประกอบพัดลมเพ่ือทดสอบคุณภาพ พรอมท้ังช้ีแจงรายละเอียดและสวนประกอบ 

(specification) ของพัดลมแตละรุนใหกับพนักงานประกอบทราบ รวมท้ังจัดทําคูมือการประกอบเพ่ิมเติมสําหรับพัดลมรุนใหมท่ีบริษัท

นําเขามาจําหนาย ทําใหผูซื้อสามารถนําไปประกอบและติดตั้งไดเองตามคูมือประกอบ    
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• ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 

เมื่อมีการสั่งซื้อช้ินสวนประกอบพัดลม ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเปนผูตรวจสอบคุณภาพช้ินสวนท่ีประกอบเปน

พัดลมรุนตางๆ ท่ีสั่งซื้อเขามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหแกฝายจัดซื้อวาคุณภาพสินคาเปนอยางไร พรอมท้ังแจงใหแผนก

ประกอบทราบวาวิธีการและข้ันตอนการประกอบพัดลมแตละรุนเปนอยางไร เพ่ือจัดทําคูมือการประกอบพัดลม พรอมใหแผนกจัดซื้อ

สามารถสั่งพิมพไดในภายหลัง 

ช้ินสวนตางๆ ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพจะถูกสงเขาแผนกประกอบ เพ่ือนํามอเตอร กานใบ ใบพัด ชุดสกร ูโคมไฟ โคมแกว ทอ

แขวน ฯลฯ และคูมือการประกอบ มาบรรจุลงกลองโฟม แลวจึงบรรจุลงกลองกระดาษท่ีมีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตามแบบท่ีลูกคา

ตองการ 

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ในกระบวนการผลิต บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมตางๆ เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดซึ่งอยูภายใตการ

ควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก 

1) บอกําจัดนํ้าเสีย สําหรับสายการผลิตท่ีมีการใชสารเคมี เชน โรงชุบ เพ่ือลดมลภาวะทางนํ้ากอนการปลอยนํ้าท้ิง 

2) ปลองกรองควัน เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ 

3) ระบบการรีไซเคิล เพ่ือจะสามารถลดปริมาณนํ้าเสียใหนอยลง 
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ปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินท่ี

เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา ในขณะท่ีสินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

ความเส่ียงทางการเงิน : 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน

และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และ

หุนกู ซึ่งสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด โดยกลุมบริษัทมิไดทําสัญญา

ปองกันความเสี่ยงไว  

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

ซึ่งมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมมีการทําสัญญา

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญในงบการเงิน สรุปไดดังน้ี 

หนวย : พันบาท 

          อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวาบริษัทมีสินทรัพย และหน้ีสินท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศนอย จึงไมมีความจําเปนตองทําสัญญา

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ความเส่ียงในการดําเนินงาน : 

   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือและการกําหนด

วิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรยีกชําระหน้ีจากลูกหน้ี

เหลาน้ันเกินกวาจํานวนท่ีไดบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูแลว    

 

 

ประเภท 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

1. ดอลลารสหรัฐ 

2. หยวนจีน 

0.01 

- 

- 

- 

0.01 

- 

0.02 
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ความเสี่ยงจากการฝากขายสนิคา 

บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจฝากขายมากข้ึน จึงมีโอกาสท่ีสินคาจะชํารุดเสียหาย หรือสูญหายได และมีตนทุนเพ่ิมข้ึนจากการจัดหา

พนักงานขายสินคาเพ่ือเขาไปตรวจสอบดูแลสินคาอยางใกลชิด อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแผนการขาย โดยบริษัทจะเลือกสินคารุนท่ี

สามารถขายไดรวดเร็ว เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว  

   ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในโครงการตางๆ หลายโครงการ อาทิเชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีรายได

สม่ําเสมอแนนอน แตตองใชระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 3 ป แตเน่ืองจากท่ีผานมาบริษัทไมเคยใชสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และไมมีวงเงิน

สินเช่ือระยะยาว บริษัทจึงมีความจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะสั้น (หุนกูและตั๋วแลกเงินระยะสั้น) เพ่ือนําไปลงทุนใน

โครงการตางๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองได บริษัทมีแผนท่ีจะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการหาแหลงเงินทุนท่ีมีระยะเวลาท่ี

เหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการท่ีลงทุน หรือบริษัทอาจจะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหเหมาะสมกับกิจการท่ีบริษัทเขาไป

ลงทุน โดยบริษัทจะดําเนินการทันทีเมื่อเห็นวามีความพรอม 

 ความเสี่ยงจากการไมมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรท่ีดิน 

        บริษัทยอย ACCG ในป 2559 ไดรับโอนท่ีดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนท่ีดินจัดสรรเพ่ือ

จําหนาย และโดยขอเท็จจรงิ กลุมบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรท่ีดินในลักษณะและทําเลดังกลาวเพ่ือจําหนาย 

ทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจจะจําหนายท่ีดินจัดสรรไดในราคาท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง รวมท้ังอาจไมสามารถจําหนายไดภายใน

ระยะเวลาท่ีคาดการณไว ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายท่ีดินจัดสรรในราคาขายหลังหักคาใชจายในการขาย (“มูลคาสุทธิท่ีจะ

ไดรับ”) ต่ํากวาราคาทุนของท่ีดินจัดสรร หรือจําหนายท่ีดินจัดสรรลาชากวาท่ีบริษัทคาดการณไว 

ความเสี่ยงจากความตอเนื่องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

บริษัทยอย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการตอไปยังไมเริ่มพัฒนา การรับรูรายได

จะเกิดความไมตอเน่ือง อาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทเกิดผลขาดทุนจากรายจายประจํา และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ อยางไรก็

ตามบริษัทอยูระหวางหาโครงการท่ีมีขนาดไมใหญ ใชเงินทุนไมมาก สามารถสรางเสร็จและขายไดรวดเร็ว มาพัฒนาในโครงการตอไป 

 

ความเสี่ยงจากจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัทฯในการออกหุนกูของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2561 ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

มีการระบุขอกําหนดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตาม อีกท้ังบริษัทฯ อาจ

ตองไดรับความยินยอมจากผูถือหุนกู หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญท้ังหน้ีสิน สวนของผูถือหุน และการจําหนายสินทรัพย 

การผิดขอกําหนดดังกลาวอาจสงผลใหผูถือหุนกูเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคืนเงินกูท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียตามหุนกูท่ีคํานวณจนถึงขณะน้ัน

ซึ่งถือเปนการถึงกําหนดชําระใหแกผูถือหุนกูโดยทันที ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุน 

เทากับ 0.61 เทา โดยบริษัทฯ จะตองดํารงไวซึ่งอัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.50 เทา 
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ขอมูลท่ัวไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอื่นๆ 

ขอมูลของบริษัท 

 

  

ชื่อบริษัท บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Advanced Connection Corporation Public Company Limited 

ชื่อยอหลักทรัพย “ACC” 

เลขทะเบียนบริษัท        0107537001919 (เดิมเลขท่ี บมจ. 438) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ     เลขท่ี 32  ถนนศรีนครินทร (ปากซอยศรีนครินทร 40) 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท :    0 2748 2400 

โทรสาร  :    0 2748 2402 

ท่ีตั้งสาขา 001 เลขท่ี 291 หมูท่ี 4  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 5 บี  ถนนสุขุมวิท 

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  

มูลคาท่ีตราไวตอหุน 0.25 บาท 

กลุมอุตสาหกรรม สินคาอุปโภคบริโภค 

หมวดธุรกิจ ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน 
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ขอมูลอางอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหุนสามัญ :   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  :   0 2009 9000 

 โทรสาร   :   0 2009 9991 

 

ผูสอบบัญช ี :    บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด 

 เลขท่ี 338 อาคาร A ช้ัน 8 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ   

ถนนรชัดาภิเษก ซอยรัชดาภเิษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท  :   09 7445 4459 

  

ท่ีปรึกษากฎหมาย :    บริษัท สํานักกฎหมาย ธรรฒ จํากัด 

 เลขท่ี 370/10 ช้ัน 6 อาคารสุภัทรา ถนนพระราม9 

  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท  :   0 2719 7838 

 โทรสาร   :   0 2719 7839 

 

สถาบันการเงินท่ีติดตอ :    ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขา บางกะป 

 ธนาคาร กรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)  สาขา บางนา 

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

 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขา ถนนสรรพาวุธ 
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ทุนจดทะเบียน จํานวน        524,999,912.50   บาท (หารอยยี่สิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย

สิบสองบาทหาสิบสตางค) 

แบงออกเปน              2,099,999,650   หุน   (สองพันเกาสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันหก

รอยหาสิบหุน) 

มูลคาหุนละ                                    0.25   บาท (ยี่สิบหาสตางค) 

ทุนชําระแลว จํานวน           335,763,639.25  บาท  (สามรอยสามสิบหาลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหก

รอยสามสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) 

โดยแบงออกเปน 

หุนสามญั                           1,343,054,557   หุน   (หน่ึงพันสามรอยสี่สิบสามลานหาหมื่นสี่พันหารอย

หาสิบเจด็หุน)  

หุนบุริมสิทธิ           -     หุน (ศูนยหุน) 

โครงสรางการถือหุน 

โครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562 จัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนดังน้ี 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 

ผูถือหุนตามสัญชาต ิ จํานวนราย จํานวนหุนสามัญ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 2,227 1,240,232,611 92.34 

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว     20   102,821,946   7.66 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนสามัญ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1. นาย เปยมศักด์ิ ลิมปตักมงคล 307,085,709 22.86 

2. นาย นันทนัช พิบูลนันท 163,607,700  12.18 

3. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร   103,196,693  7.68 

4. นาย ปกรณ ธีรธํารง  61,522000  4.58 

5. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ    50,500,000  3.76 

6. LGT Bank (Singapore) Ltd.  48,968,000 3.65 

7. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ  46,063,700  3.43 

8. นายปรีชา ใครครวญ  36,651,700  2.73 

9. MRS. YUHUA YAN 30,190,368 2.25 

10. นางสุพิน ศิริโภค  28,772,800  2.14 
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การออกหลักทรัพยอ่ืน 

ต๋ัวแลกเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง  

หุนกูระยะยาว 

เมื่อวันท่ี 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูมีประกัน ครั้งท่ี 1/2561 จํานวน 300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวตอหนวย 

1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 2 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 เพ่ือจําหนายแก

นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชชําระคืนหน้ีเดิม 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.8 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ท้ังน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูก

สรางและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินเปลาเพ่ือเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท  

หลักทรัพยแปลงสภาพ (Warrant) 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (ACC-W1) จํานวนไมเกิน 

300,000,000 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วันท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม 2559  

(เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559) 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามญับริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 299,999,650 หนวย 

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

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุนละ 1.25 บาท (เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลีย่นมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ท้ังน้ี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ราคาใบสําคญัแสดงสิทธิ -0- บาท (ศูนยบาท) 

การกระจายการถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2559 
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

 

ผูถือหุน 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองคกร 

 คณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจเทรดด้ิง 

 
รองกรรมการผูจัดการ 

ธุรกิจพลังงาน 
 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บัญชีและการเงิน 
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แผนภาพขางตนแสดงถึงโครงสรางการกํากับดแูลกิจการของบริษัทในปจจุบัน โดยรายละเอียดหนาท่ีและความรับผดิชอบสาํคญั

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไดเปดเผยในสวนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ 

โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร  (Risk Management Committee : RMC) 

5) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัท โดยมุงการสรางมูลคาในระยะยาวใหกับผูถือหุน 

3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนติดตามผลการนํากลยุทธไปดําเนินการและ

ผลการดําเนินงาน 

4) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญ เชน โครงการลงทุนในธุรกิจใหม การซื้อขายทรัพยสิน การตกลงเขาทํารายการท่ีสําคัญ 

และการดําเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกําหนด 

5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ 

ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

6) พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกร การแตงตั้งประธานเจาหนาท่ีบริหาร และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  

7) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ และกําหนดคาตอบแทน 

8) อนุมัติรายการลงทุน การใหกูยืม หรือรายการดําเนินธุรกิจปกติท่ีมีขนาดรายการเกินกวา 200 ลานบาท 

9) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การรายงานทางการเงิน และติดตามผล 

10) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

11) ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

13) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 

1 ครั้ง 
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14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงาน

ประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

15) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐาน 

16) เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานท่ีดี 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน

โดยรวม เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และ

งบประมาณ ของบริษัทท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถือหุน 

2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณท่ีใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ

รายจายประจําปเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติ และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนงานและ

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 

3) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และกําหนด

อัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน 

4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด 

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานดาน

ปฏิบัติการ และงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร 

6) เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอ่ืนๆ 

7) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพ่ือเสริมช่ือเสียงและภาพพจนท่ีดีของบริษัท  

8) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

9) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท เชน การบรรจุ 

แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ตลอดจนการสงเคราะหและสวัสดิการ

ตางๆ  

10) พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท ท้ังน้ี ภายใตวงเงินท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอํานาจอนุมตัิ

ของบริษัท (Authority Limit) 

11) มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท  ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจท่ีใหไว และ/

หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดไว ท้ังน้ี การมอบหมายอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ หรือ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรือ

อาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

อนุมัติไว 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปน้ี นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงลายมือช่ือรวมกับ นายศริน เรืองศร  

รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

รายนามคณะกรรมการบริษัท การเขาประชุมสามัญผู ถือหุน วิสามัญผู ถือหุน และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

    *นายยุทธนา แตปางทอง ลาออกเม่ือ 30 มิถุนายน 2561 

    *นางสาวสุดธิดา ขิระพัฒนกุล ลาออกเม่ือ 3 ตุลาคม 2561  

    *นายปวินท เรืองวรบูรณ ลาออก 13 พฤศจิกายน 2561 (ลาออกเฉพาะกรรมการกรรมการบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เทานั้น)  

    

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณท่ีใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ  รายจาย

ประจําป 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริษัท 

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน

ของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ช่ือ-นามสกุล สัญชาติ ตําแหนง 

ประชุมวิสามัญผูถือ

คร้ังท่ี 1/2561 

 7 ม.ค. 2561 

ประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป

2561 

30 เม.ย. 2561 

จํานวนคร้ังท่ีเขา

ประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ ์ ไทย ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ เขาประชมุ เขาประชมุ 13/14 

2. นางสาวสุดธดิา จริะพัฒนสกลุ* ไทย รองประธานกรรมการบริษัท เขาประชมุ เขาประชมุ 7/11 

3. ดร.อริชัย รกัธรรม ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ เขาประชมุ เขาประชมุ 13/14 

4. นายแพทยชาญศิริ  ซ่ือตรง ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เขาประชมุ เขาประชมุ 14/14 

5. นายพสุ  สุขุมวาท ไทย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เขาประชมุ เขาประชมุ 14/14 

6. นายยุทธนา  แตปางทอง* ไทย กรรมการ เขาประชมุ เขาประชมุ 7/8 

7. นายศริน  เรอืงศร ไทย กรรมการ เขาประชมุ เขาประชมุ 14/14 

8. นายปวินท  เรืองวรบูรณ* ไทย กรรมการ เขาประชมุ เขาประชมุ 12/12 

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน ไทย กรรมการ เขาประชมุ เขาประชมุ 14/14 

10. นายกานต กังพิสดาร  ไทย กรรมการ เขาประชมุ เขาประชมุ 13/14 
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6) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูท่ีเก่ียวของ ภายในขอบเขตของอํานาจและ

หนาท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการวาจาง หรือนําเอาผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวน

ได ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท 

8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน คราวละ 1 ป ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และ

แตงตั้งผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

9) คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ สํานักงาน สาขา โรงงาน 

หรือสถานท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย 

10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

วัตถุประสงค 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจัดตั้งข้ึนครั้งแรก

โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 เพ่ือสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดย

รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมท้ังสรร

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชมุ 

1. ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายแพทยชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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หา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจน

ปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

2) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ท่ีพนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ 

3) ได โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทดแทนตามขอ 3) จะอยูในตําแหนงได

เพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทาน้ัน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มีตําแหนงวาง

ลง และ/หรือ แตงตั้งเพ่ิม 

3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

5) จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

6) กําหนดคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดยการ

กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติ 

7) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาท่ีใหคําช้ีแจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถือ

หุน 

8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําปของบริษัท 
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9) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝายบริหาร และหนวยงาน

ตางๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ ตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหบรรลุตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมี

อํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไม

นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา 

3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีมาประชุม เลือก

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหน่ึงเปนประธานท่ีประชุม 

4) การลงมติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนท่ีมีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องท่ีพิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติใน

เรื่องน้ันๆ 

5) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวนแตใน

กรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันได โดยให เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกท่ี

ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดวยกรรมการและผูบรหิาร

อยางนอย 3 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ 

โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

        *แทน น.ส.สุดธิดา จิระพัฒนสกุล ลาออกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชมุ 

1. นายพสุ สุขุมวาท ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4/4 

2. นายศริ เรืองศร* กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1/1 

3. นายเอกวัชร  เศวตรัตน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4/4 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร (Risk Management Committee : RMC) 

วัตถุประสงค 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC) ไดจัดตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยไดมีการทบทวนองคคณะ รวมท้ังขอบเขตอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให

เกิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงข้ึนภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

จะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการขององคกรท่ีดี 

(Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร และปลูกฝงใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียขององคกร

สามารถเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานเชิงกลยุทธของบริษัท มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา

เหมาะสม 

3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีพนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ 3) ได โดยบุคคลท่ีไดรับการ

แตงตั้งเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามขอ 3) จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทาน้ัน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

1) พิจารณาสอบทาน นําเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

รับทราบ 

3) กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบริษัทและ

บริษัทยอย มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง                        

4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ และดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมีการ

จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานเพ่ือให

มั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมา

ปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามท่ัวท้ังองคกร 
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6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ 

7) พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ 

หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ท้ังน้ี ผูบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบ

ภายใน และ/หรือ ผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีอํานาจในการเรียก

ประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา 

3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในท่ีประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหน่ึงเปนประธาน

ท่ีประชุม 

4) มีการประชุมเปนการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน และ/หรือ 

ผูสอบบัญชี อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ท้ังน้ี กรรมการบริหารความเสี่ยงผูท่ีมีสวนไดเสีย

ใดๆ ในเรื่องท่ีพิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 

6) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพ่ือให คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ท้ังน้ี หนังสือเชิญประชุม

จะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวัน

ประชุมใหเร็วกวาน้ันได โดยใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูบันทึกรายงานการประชุม 

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารอยางนอย 3 

คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีดังน้ี 
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    *ลาออกเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2561       

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ใหคําเสนอแนะเก่ียวกับโครงสรางการบริหารจัดการ แนวทางกําหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธการประกอบธุรกิจ 

รวมท้ังงบประมาณประจําป ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามวัตถุประสงคและ

ขอบังคับของบริษัท 

2) บริหารธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไว 

3) ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ท้ังบริษัทและบริษัท

ยอยใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเน่ืองเปนประจํา 

4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม 

5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและบรษัิท โดยรักษา

สภาพคลองของบริษัทไวไดอยางตอเน่ือง 

6) กําหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจดานอ่ืนๆ ของบริษัท ภายใตขอบเขตท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท ในแตละธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอบริษัท รวมท้ังวางแนวทางใน

การพิจารณาท่ีสําคัญแตละกลุมธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตละทานรับผิดชอบอยู 

8) ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงินทุกแหง 

ท้ังน้ี การทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินน้ันๆ ตองมีวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท 

9) การจัดซื้อ การจัดจางใดๆ หรือการจัดทําทรัพยสิน และการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินในแตละครั้ง หรือแตละเรื่อง

สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท ท้ังน้ี รวมท้ังหมดตองไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติในแตละป 

10) การเชา หรือใหเชาทรัพยสินแตละแหง สามารถกระทําไดโดยมีอัตราคาเชาแตละแหงไมเกิน ปละ 50 ลานบาท 

11) การบริจาคเพ่ือการกุศล สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง ท้ังน้ี รวมท้ังหมดตองไมเกินงบประมาณ

ท่ีไดรับอนุมัติในแตละป 

12) การเปด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัท 

13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดไว 

14) การคัดเลือก การแตงตั้ง การถอดถอน การปรับเลื่อนตําแหนง หรือ/และ การลดระดับตําแหนงใดๆ ของบุคลากรในบริษัท 

ซึ่งรวมถึงการปรับลดคาจาง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรรโบนัส เพ่ือตอบ

แทนการทํางาน หรือความดีความชอบ รวมถึงการเลิกจางบุคลากรระดับผูบริหาร  

15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจชวงใหผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอํานาจในการดําเนินการใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่อง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชมุ 

1. ดร. อริชัย รักธรรม       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 

2. นายแพทยชาญศิริ ซ่ือตรง    กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 

3. นายยุทธนา แตปางทอง* กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 1/1 
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ขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสยี ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท และประกาศ

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ตองเปนไปตามนโยบายและข้ันตอน ตามท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการบริษัทและหนวยงานกํากับดูแล  

16) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ

บริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ันๆ ดวย 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

     *ลาออกเมื่อ 30 มิถุนายน 2561 

 

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

2) จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม 

3) จัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวของ 

4) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5) ดูแลและใหคําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6) ดูแลเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน 

7) ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

8) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฏหมายขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประกาศ

และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขาประชมุ 

1. นายยุทธนา  แตปางทอง* กรรมการผูจัดการ 

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ 

7/8 

2. นายศริน  เรืองศร รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

15/16 

3. นายปวินท  เรืองวรบูรณ รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจพลังงาน 

16/16 

4. นายเอกวัชร  เศวตรัตน รองกรรมการผูจัดการ 

ดูแลธุรกิจเทรดด้ิง 

15/16 

5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน 

16/16 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับตลาด ตลอดจนสอดคลองกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัท 

ท้ังน้ี คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป โดยกรรมการผูซึ่งมีหนาท่ีเพ่ิมเติมในฐานะ

เปนคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมตอครั้ง 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

20,000 

12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

18,000 

12,000 

คณะกรรมการชดุยอยอ่ืนๆ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

5,000 

3,000 
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ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยเปนตัวเงิน รวมท้ังสิ้น 

3,442,000 บาท ซึ่งประกอบดวยบําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,485,000 บาท และคาเบ้ียประชุม 1,957,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ

จายเปนรายบุคคล ดังน้ี 

คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาท่ีทบทวนและอนุมัติกําหนด

คาตอบแทนของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดเพ่ือจูงใจและรักษาผูบริหารท่ีสําคัญ และสอดคลองกับผล

การดําเนินงานของบริษัท ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

โดยในงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน รวมจํานวน 5 รายเปนเงินท้ังสิ้น 8,830,017 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คาตอบแทน (บาท) 

1. พลเอก เกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ ประธานกรรมการบริษัท 900,000 

2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
198,000 

3.   ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

635,000 

4.   นายแพทยชาญศิริ  ซ่ือตรง กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

345,000 

5.  นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

356,000 

6.   นายยุทธนา  แตปางทอง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 
111,000 

7.   นายศริน  เรืองศร กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ 195,000 

8.   นายปวินท เรืองวรบูรณ กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ 168,000 

9.   นายเอกวัชร เศวตรัตน กรรมการบริษัท/รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
204,000 

10. นายกานต กังพิศดาร กรรมการบริษัท 330,000 

 รูปแบบ วัตถุประสงค 

คาตอบแทนแบบคงที ่ เงินเดือนและผลประโยชนอื่น 

เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีความรูความสามารถ 

คาตอบแทนจูงใจระยะสั้น เงินโบนัสประจําป เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ไดกําหนด

เปาหมายไวในแตละป ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือความโปรงใส เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของกิจการ และเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแล

กิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังน้ี 

1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย 

2) คณะกรรมการมีความมุงมั่นท่ีจะสรางความเจริญเติบโตท่ียั่งยืนแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

3) การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 

สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 

ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561  และประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โดยจัดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัด

ประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 และ 7 วันทําการตามลําดับ โดยในแตละ

วาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทไดดําเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการคา 

กระทรวงพาณิชยใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวม

ประชุมได 

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีไดเขารวม

ประชุม เพ่ือใหขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระตางๆ โดยกอนการเริ่มการประชุม ฝายจัดการประชุมของบริษัทไดมีการแถลงใหผูถือ

หุนทราบสิทธิตามขอบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังการตั้ง

คําถามตอท่ีประชุม ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพียงพอ และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และซักถามในท่ีประชุมอยางเทาเทียมกัน และไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมท่ีถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพ่ือใหผูถือหุนท้ังท่ีมารวม

ประชุมและมิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบได 

 

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

เพ่ือความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทพยายามทําหนาท่ีเปนนิติบุคคลตัวอยางโดยให

ความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธในการดําเนินงาน ริเริ่ม

การปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนท่ีสําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานดานการเงิน ท้ังทางตรงและทางออม

โดยผานฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมท้ังผานการมอบหมายใหผูบริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมีนโยบายการ

ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงดานการเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

รวมอยูในการดําเนินงานของบริษัท ฝายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบวานโยบายดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติ 

และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเรื่องตางๆ น้ันไปหารือในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพ่ือไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

ดังน้ี 

1) รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และไดพิจารณาความ

เหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยราคาและ

เง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ไวในรายงาน

ประจําป และแบบ 56-1 แลว 

2) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

• กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

• หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมี

หนาท่ีเก่ียวของ กอนท่ีงบการเงินจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทไดยึดถือตามขอพึงปฏิบัติของบริษัทเก่ียวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of Conduct) 

เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอ

บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยผูท่ีเก่ียวของไดลงนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบัติ ท้ังน้ี บริษัทได

ติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 

 

การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีมีประสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกิจ จํานวน 7 ทาน ไดแก 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน (คิดเปน 1 

ใน 2 ของกรรมการท้ังคณะ) ซึ่งบริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันดังน้ี 
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“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปน้ี  นายศริน เรืองศร ลงลายมือช่ือรวมกับ นายเอกวัชร เศวตรัตน รวมเปน

สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งในแตละป และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดย

หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาในแตละวาระ จะถูกสงใหแกกรรมการ

ลวงหนาเพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรยีมตัวเพ่ือการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง มี

การจดบันทึกการประชุมอยางพิถีพิถัน และสงใหกรรมการทุกทานเพ่ือใหการรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บอยางเปนระบบและ

งายในการคนหาหากตองการ โดยเลขานุการบริษัท 

 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรฐานเปนสากล และความสอดคลองกับนโยบายของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหน่ึงของนโยบายการกํากับดูแลท่ี

ดี ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน เพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทาน

ใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• บริษัทไดกําหนดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด 

• ฝายจัดการของบริษัทไดมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม

เปาหมาย พรอมท้ังระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดหาแนวทางแกไขและปรับปรุง 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการใหรายงานทางการเงินของบริษัทท่ี

จัดทําข้ึนมีขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองครบถวนโปรงใส ท้ังน้ี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจําป จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ

ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน เพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานท่ีครบถวน

เปนจริง และสมเหตุสมผล 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีมีความเปนอิสระและไมเปนผูบริหาร

เปนผูดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ี ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใน

ระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของ

ผูลงทุนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอ

ความเปนจริง เช่ือถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

ในสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานข้ึนเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก 

แตไดมอบหมายใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะห และภาครัฐท่ี

เก่ียวของ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดท่ี เว็บไชต : www.acc-plc.com 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคูไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรม

อยางสม่ําเสมอ สงผลใหหลักการและนโยบายตางๆ ภายในองคกรมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองตอความรับผิดชอบของสังคมและชุมชน ท้ังใน

แงของกระบวนการจัดการภายในองคกร การสรางองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ดวยเช่ือวาองคกรท่ีดีจะเติบโตอยางยั่งยืนได

ภายใตสังคมท่ีเปนสุข และยังคงมุงหมายเพ่ิมพูนมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ืองตอไป 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดวางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

กลาวคือการไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆ ตองคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคารวมท้ังผูท่ีมีความเก่ียวของ การรักษา

คํามั่นและตรงตอเวลา เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กรณีท่ีมีผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึนโดยไมสุจริต ทางบริษัทพรอมเปดเผย

รายละเอียดตอคูคาเพ่ือเขารวมในการตัดสินใจแกปญหารวมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติตอคูแขง

ทางการคา ภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล ไมแสวงหาขอมูลท่ี

เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา

ในทางราย 

การดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

ปจจุบันปญหาคอรรัปช่ันยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึน และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงผลใหการดําเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางสัมฤทธ์ิผล ผูนําท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง มุงปฏิบัติอยางตอเน่ือง ซึ่งนโยบายความรวมมือน้ีไดขยายมาสู

ภาคธุรกิจดวย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ การทําหนาท่ีสําคัญในการเปน

แบบอยางท่ีดีของการตอตานการคอรรัปช่ันใหภาคเอกชน อีกท้ัง บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลัก

บรรษัทภิบาลท่ีดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความเปนรูปธรรมในการตอตานคอรรัปช่ันท่ี

ชัดเจน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนหลักการท่ีบริษัทยึดมั่น พรอมท้ังใชเปนแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองคกร เน่ืองดวย บริษัท

เนนการบริหารองคกรในรูปแบบครอบครัว ท่ีมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกัน บริษัทจึงใหความสําคัญกับพนักงาน

ทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ไมมีชนช้ันศักดินา ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนไมนําความแตกตาง ดานเช้ือชาติ สัญชาติ ภูมิลําเนา สีผิว เพศ 

และศาสนา มาช้ีวัดคุณคาความเปนมนุษย เพราะบริษัทเช่ือวามนุษยทุกคนลวนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจาก

ความแตกตางดังท่ีกลาวมาแลว บริษัทยังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของผูทุพพลภาพท่ีมีศักยภาพสามารถทํางานได โดยในโอกาสตอๆ ไป

บริษัทจะเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขาทํางาน เปนสวนหน่ึงขององคกร จัดสรรใหปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบในขอบเขตท่ี

สามารถทําได และมีความคาดหวังในการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหกับบุคคลเหลาน้ีตอไปในอนาคต 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทท่ีมีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของบริษัทท่ี

จะใหการปฏิบัติท่ีเปนธรรมท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้งโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2) ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 
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3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 

5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคามและ

สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5ส 

เพ่ือใหสภาพแวดลอมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย 

 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ผลิตภัณฑของบริษัททุกช้ินผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ พรอมการรับประกันตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ี

ใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด รวมท้ังการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใชงานของสินคา รวมถึงบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิตใหมๆ เพ่ือผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีบริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก ท้ังน้ี เพ่ือรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ของชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู เชน 

1) การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของอยางครบถวน 

2) สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การใชนํ้า

อยาง ประหยัด และการแยกขยะ เปนตน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนิน

กิจการ ควบคูไปกับการปองกันและคนหาความบกพรองและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน แมวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะเปนท่ีนา

พอใจในระดับหน่ึง แตคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ก็ยังพยายามท่ีจะพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึนตอไป 

โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัท แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปน้ี 

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

พสุ สุขุมวาท ลวนแตเปนกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเปนตัวแทนของสาธารณชน มีหนาท่ีสอดสองดูแลการดําเนินการ

ของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการระหวางกันของบริษัทกับ

บริษัทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทไดจัดตั้งแผนกควบคุมภายในข้ึนในป 2542 เพ่ือทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

การวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพ่ือการควบคุมท่ีดี ซึ่งประกอบไปดวยการประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยท้ัง

ภายในและภายนอก อันจะมีผลตอบริษัทท้ังในแงของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และสถานภาพทางการ

เงินท้ังในปจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงระบบตางๆ 

ภายในบริษัท ท้ังในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหน้ีการคา เจาหน้ีการคา การเก็บสินคา 

การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนําเขาและการสงออก การลงบัญชี รายการทรัพยสิน การวิเคราะหตนทุน การผลิต และดานพนักงาน 

ในปจจุบัน บริษัทไดใชผูตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เน่ืองจากบริษัทตองการใหเกิดความเปนอิสระอยางแทจริงใน

การดําเนินการตรวจสอบภายใน 

3) ผูบริหารของบริษัท มีนโยบายใหฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงานใน

บริษัท วามีจุดใดบางท่ีตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยจะมี

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สงใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ประชุมหาขอสรุป และทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง ในรอบระยะเวลาป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณา และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป 2560 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ

การเงินรวมของบริษัท 

• การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความเหมาะสม

กับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เชน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือหารือและ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน 

• การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยใหขอเสนอแนะ ช่ือผูสอบบัญชี รวมท้ังสอบทานคุณสมบัติของผูสอบ

บัญชี ใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย แลวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท เพ่ือพิจารณาลงมติ

แตงตั้งตอไป 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2558 ท่ีจัดประชุมเมื่อวันท่ี 

29 กันยายน 2558 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่งองคกรข้ึน ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน มีวาระการดํารง

ตําแหนง 2 ป โดยมีรายละเอียดดังไดเปดเผยในสวนของโครงสรางการจัดการ 
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รายการระหวางกัน  

 สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย กับบุคลท่ี

เก่ียวของกัน มีรายละเอียดดังน้ี                                            

บริษัท/บุคคลที่

เก่ียวของ 

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท) คําอธิบาย 

รายการระหวางกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

บจ. ซี.อี.ไอ.

(เชียงใหม) 

         

200,000  

         

200,000  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย ถือหุนรอย

ละ 99.99 

ใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ

ซ้ือที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง 

และกิจการของศูนยวัฒนธรรมและ

การแสดงคุมขันโตก โดยคิด

ดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ลดลงเหลือ 

รอยละ 0.75 ต้ังแต 1 พ.ค 2558 

เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล 

           

72,750  

           

53,660  
คาเผ่ือดอยคาเงินลงทุน 

         

280,000  

         

290,800  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

                

178  

                

182  
ดอกเบี้ยคางรับ 

             

2,114  

             

2,815  
ดอกเบี้ยรับ 

           

19,090  

           

11,320  

สํารองการดอยคาเงิน

ลงทุน 

บจ. เอซีซี อิเลคท

ริค 

         

290,000  

         

290,000  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

ถือหุนรอยละ 99.99 

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น 

ลาสุด 13 มิ.ย. 2559 ไดเขาซ้ือหุน 

100% ในกลุมบริษัทสระบุรีโปรเจค 

อัตราดอกเบี้ย 0.75 % 

           

81,870  

                   

-    
คาเผ่ือดอยคาเงินลงทุน 

         

167,200  

         

187,200  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

                

721  

             

1,101  
ดอกเบี้ยคางรับ 

                

749  

                

241  
ดอกเบี้ยรับ 

           

32,080  

           

19,000  
เงินปนผล 

บจ.สระบุรี โซลาร 
             

2,175  

             

1,350  

คาบริการทําบัญช ีและคา

บริหารจัดการ บริษัทลงทุนรอยละ 

100 ผาน บจก. เอซีซี 

อิเลคทริค 

ACC เรียกเก็บคาบริการทําบัญช ี

และคาบริหารจัดการ  

 - 12,603 เงินทดรองจาย 
สํารองจายติดต้ังแผงโซลารเพื่อเพิ่ม

กําลังการผลิต 
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รายการระหวางกัน (ตอ) 
บริษัท/บุคคลที่

เก่ียวของ 

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท) คําอธิบาย 

รายการระหวางกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

บจ. เอซีซี กรีน 

เอนเนอรจี 

             

3,250  

             

3,250  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

ถือหุนรอยละ 99.99 

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น  

ปจจุบันยังไมไดประกอบกิจการ 

         

146,700  

         

146,700  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

ใหบริษัทยอยกูเงินเพื่อซ้ือที่ดิน 

เกาะสิเหร จ.ภูเก็ต ดอกเบีย้ 0%  

รายการมีความสมเหตุสมผล 

บจ.เอซีซี 

แคปปตอล 

         

100,000  

                   

-    
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

ถือหุนรอยละ 99.99 

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจการให

สินเชื่อประเภทรับซ้ือสิทธิเรียกรอง 

(ธุรกิจแฟคเตอร่ิง) 

บจ. เอซีซี แลนด

มารค 

           

37,500  

           

37,500  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

ถือหุนรอยละ 75 

ประกอบกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

           

10,750  

             

7,750  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

อัตราดอกเบี้ย 7.50 % เพือ่ใช

หมุนเวียน , เรียกเก็บคาบริหาร  

                  

95  

                  

22  
ดอกเบี้ยคางรับ 

                

749  

                

241  
ดอกเบี้ยรับ 

บจ. บางปะกง โซ

ลา เพาเวอร 

           

24,990  

           

24,990  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

ถือหุนรอยละ 51 

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

ลงทุนในราคา Par ซ่ึงเปนราคาที่

เหมาะสม 

                

221  

                

203  
คาบริการทําบัญช ี ACC เรียกเก็บคาบริการทําบัญช ี 

บจ.ดับบลิว โซลา 

             

1,395  

             

1,729  

สวนแบงกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม 

บริษัทลงทุนรอยละ 

49  

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 
          1,107                  -    เงินปนผลรับ 

- 70 เงินใหกูระยะส้ัน 
BPS ใหกูดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

เพื่อกอสรางแผงโซลาร  

                    

2  

                    

6  
ดอกเบื้ยจาย  

           

42,591  

           

42,303  

เงินลงทุนในบริษัทรวม (วิธี

สวนไดเสีย) 

ลงทุนในราคา Par  จาํนวน 39.20 

ลานบาท ซ่ึงเปนราคาที่เหมาะสม 
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รายการระหวางกัน (ตอ) 
บริษัท/บุคคลที่

เก่ียวของ 

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท) คําอธิบาย 

รายการระหวางกัน 
ลักษณะความสัมพันธ 

ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

บมจ. สวน

อุตสาหกรรม

วินโคสท 

             

6,613  

             

2,716  
รายไดคาไฟฟา 

ผูถือหุนรอยละ 49 

ในบจก.บางปะกง 

โซลา เพาเวอร (บริษัท

ยอย) และ รอยละ 51 

ใน บจก.ดับบลิว โซลา 

(บริษัทรวม) 

รายไดคาไฟฟา  

คาเชาหลังคาติดต้ังแผงโซลาร                 

641  

                

590  
คาเชาหลังคา 

14,000 - ลูกหนี้คาหุน 
เงินลงทุนจายลวงหนาบริษัทได

ยกเลิกเงินลงทุนใน บจ.105 โซลาร            

14,000  

                   

-    
หนี้สงสัยจะสูญ 

บจ. ไพรม แมนชั่น 

             

4,250  

             

3,250  
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

ผูถือหุนใน บจ. เอซีซี 

แลนดมารค 

ใหบริษัท ACCLกูเงิน ตามสัดสวน 

ดอกเบี้ย 7.50%  รายการมีความ

สมเหตุสมผล                 

300  

                

102  
ดอกเบี้ยจาย 

           

12,500  

           

12,500  

ถือหุนใน บจ. เอซีซี แลนด

มารค จํานวน 25,000 หุน 

รอยละ 25 

เปนผูมีประสบการณดานการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ลงทุนใน 

บจ. เอซีซี แลนดมารค ในราคา 

Par ซ่ึงเปนราคาที่เหมาะสม 
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การวิเคราะหและคําอธบิายของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 

ป 2561 2560 2559 

รายไดรวม 408,945,940 314,429,854 194,960,598 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (38,978,620) (48,805,233) (25,499,534) 

 

 
 

โครงสรางรายได                                                                                             

  หนวย : ลานบาท 

รายการ 

งบป 2561 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธ.ค. 2561 

งบป 2560 

 สิ้นสุด วันที ่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบป 2559 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธ.ค. 59 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากการขาย 28.73 12.40 17.09 5.73 15.08 9.73 

2. รายไดจากจัดเล้ียงและรานอาหาร 88.52 38.21 72.81 24.43 - - 

3. รายไดคาเชา 6.25 2.70 34.71 11.65 55.52 34.18 

4. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 11.85 5.12 80.79 27.11   

5. รายไดจากการจาํหนายพลังงานทดแทน 96.30 41.32 92.62 31.08 91.10 56.09 

รวม 231.64 100.00 298.02 100.00 162.41 100.00 

 

 

-100,000,000
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100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

61/18 60/17 59/16

บาท ผลประกอบการ

รายไดร้วม กําไร (ขาดทนู) สทุธิ
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ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 298.02 ลาน

บาท และ 231.64 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 66.37 ลานบาทหรือคิดเปนการลดลงรอยละ 22.27 จากงวดเดียวกันของปกอนน้ัน   

เน่ืองจาก  

- รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึน 11.63 ลานบาท หรือรอยละ 68.07 เน่ืองจากบริษัทสามารถนําสินคาเขาจําหนายใน 

Home Pro ไดครบทุกสาชา และ เดอะมอลล สยามพารากอน 

- รายไดจากการจําหนายไฟฟาเพ่ิมข้ึน 3.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.98 เน่ืองจากการรับรูรายไดในการการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ิมข้ึน  4.11 ลานบาท จากการท่ีบริษัทเปลี่ยนวิธีการรับรูรายไดเปนเกณฑ

เงินสดทําใหมีรายไดของปกอน มารับรูในป 2561 

     -     รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง 68.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.33 เน่ืองจาก บริษัทยอยสามารถรับรู

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไดเพียง 2 หอง  

     -     รายไดจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร เพ่ิมข้ึน 15.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.58 เน่ืองจากบริษัทยอยเริ่มนํา

ธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลบัมาดําเนินการเองตั้งแต เดือนเมษายน 2560 ทําใหรายไดจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหารเพ่ิมข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  ซึ่งกอนหนาน้ันบริษัทยอยนําสถานประกอบการรานอาหาร ใหบุคคลภายนอกเชา  

     -     รายไดจาการใหเชาอสังหาริมทรัพย ลดลง 28.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.00 เน่ืองจากบริษัทยอยไดนําธุรกิจหอง

จัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเอง และบริษัทฯไดจําหนายท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตั้งแตวันท่ี 8 

มีนาคม 2561 จากเดิมใหเชา 

 

โครงสรางตนทุนขาย 

รายการ 

งบป 2561 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2561 

งบป 2560 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2560 

งบป 2559 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธ.ค. 2559 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขาย 22.62 13.55 44.87 20.03 12.94 14.08 

ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจหองจัดเล้ียงและรานอาหาร 86.17 51.62 66.93 29.88 - - 

ตนทุนคาเชา 2.46 1.48 16.86 7.53 36.48 39.70 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8.62 5.16 49.71 22.19 - - 

ตนทุนธุรกิจพลังงานทดแทน 47.05 28.19 45.64 20.37 42.46 46.22 

รวม 166.91 100.00 224.01 100.00 91.88 100.00 

 

 

ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีตนทุนขายจํานวน 224.01 ลานบาท และ 

166.91 ลานบาทตามลําดับ ลดลง 57.10 ลานบาท เปนอัตราการลดลงรอยละ 25.49 มีสาเหตุมาจาก  

- ตนทุนขายพัดลม ลดลง 22.26 ลานบาท จากกลับรายการคาเผื่อสินคาลาสมัย  เน่ืองจากสินคาท่ีเคยตั้งคาเผื่อ

สินคาลาสมัย สามารถขายได 

- ตนทุนพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 1.42 ลานบาท หรือรอยละ 3.10  เน่ืองจากบริษัทยอยไดเพ่ิมแผงการผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ทําใหคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน 
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- ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง 41.10 ลานบาท หรือรอยละ 82.67 เน่ืองจากบริษัทยอยสามารถรับรูรายได

จากการขายอสังหาริมทรัพย 2 หอง 

- ตนทุนจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร เพ่ิมข้ึน 19.24 ลานบาท และตนทุนใหเชาอสังหาริมทรัพยลดลง 14.40 

ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไดจําหนายท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนําธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมา

ดําเนินการเอง  

กําไรขั้นตน 

ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรข้ันตนจํานวน 74.00 ลานบาท และ 64.73 

ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 24.83 และรอยละ 27.94 ตามลําดับ โดยในปบัญชี 2561 บริษัทมีกําไรข้ันตน

เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 3.11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 

คาใชจายในการขายและใหบริการ 

ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคาใชจายในการขายและใหบริการจํานวน 15.57 

ลานบาท และ 16.83 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและใหบริการน้ันเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 1.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 8.15 จากงวดเดียวกันของปกอน สืบเน่ืองมาจากบริษัทไดนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเองครบ 12 เดือนในป 

2561 จากเดิมท่ีเคยใหเชา 

คาใชจายในการบริหาร 

บริษัท มีคาใชจายในการบริหาร สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 

63.05 ลานบาท และ 221.89 ลานบาท ตามลําดับ โดยในงวดปบัญชี 2561 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 158.85 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 251.95 เมื่อเทียบกับงวดป 2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทตั้งดอยคาเครื่องจักรอุปกรณ จากธุรกิจผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และจากการนําธุรกิจจัดเลีย้งและรานอาหารกลับมาดําเนินการเอง ทําใหมีคาใชจาย

ในการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน 14.39 ลานบาท 

รายไดอ่ืน 

บริษัทมีรายไดอ่ืน สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 16.41 ลานบาท 

และ 177.30  ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทมีรายไดอ่ืนเพ่ิมข้ึน 160.89 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 980.20 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของป เน่ืองจาก กําไรจากการจําหนายสินทรัพย จากการจําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบาง

ปู และอาคารชุดพักอาศัย อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ ขนาด 116.82 ตารางเมตร 1 หองรวมจํานวน 173.47 ลานบาท และจากดอกเบ้ีย

รับลดลง 

ตนทุนทางการเงิน 

ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 59.20 ลานบาท และ 

37.56 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 21.64 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 36.56 สาเหตุเน่ืองจากบริษัทไดไถถอนหุนกู 

600 ลานบาท และออกหุนกูใหม 255.20  ลานบาท ทําใหดอกเบ้ียจายลดลง  
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กําไรสุทธ ิ

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 48.81 ลานบาทและ 

38.80 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิลดลงจํานวน 9.83 ลานบาท ซึ่งมสีาเหตุหลักมาจากการตั้งดอยคา

เครื่องจักร และอุปกรณ ทีใชผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และกําไรจากการจาํหนายสินทรัพย 

จากการจําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ อาคารชุดพักอาศัย อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ ขนาด 

116.82 ตารางเมตร 1 หอง รวมจาํนวน 173.47 ลานบาท 

 สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงิน  

         

วิเคราะหสภาพคลอง 

     หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 

งบป 2561 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2561 

งบป 2560 

สิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2560 

 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงสินทรัพยและหน้ีสิน 57.92  103.77 

 เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพยและหน้ีสินจากกิจกรรมดําเนินงาน 53.33 33.28 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 105..50 133.64 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน 247.92 25.16 

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (336.10) (161.00) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 17.33  (2.19) 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 28.45  30.64  

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 45.78  28.45  

  

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับงบป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดใชเงินสดดังกลาวไปในกิจกรรม 

ดังตอไปน้ี  

บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงสินทรัพยและหน้ีสิน จํานวน 57.92 ลานบาท  และไดจายเงินสุทธิใน

สินทรัพยและหน้ีสินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 53.55 ลานบาท โดย 

1. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 105.50 ลานบาท โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

- บริษัทมีเงินไดสุทธิไปในสินทรัพยดําเนินงาน จํานวน 64.94 ลานบาท โดยรายการไดท่ีสําคัญไดแก ลูกหน้ีการคา 

และลูกหน้ีอ่ืน ลดลง 12.26 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง จํานวน 7.42 ลานบาท ตนทุนพัฒนาโครงการลดลง จํานวน 7.59 ลานบาท 

เงินฝากฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง 32.05 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง จํานวน 5.56 ลานบาท และสินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืนลดลงจํานวน 0.59 ลานบาท  

- บริษัทจายเงินสดสุทธิไปในหน้ีสินดําเนินงาน 11.61 ลานบาท โดยเปนรายการจายท่ีสําคัญ ไดแก  เจาหน้ีการคา

และเจาหน้ีอ่ืนจํานวน 9.13 ลานบาท เงินประกันจํานวน 3.61 ลานบาท 
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- บริษัทยังไดจายเงินสดสุทธิซึ่งเปนรายการจายเงินภาษีอีกจํานวน 5.75 ลานบาท 

2. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจํานวน 247.92 ลานบาท โดยมีรายการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

-  บริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย และอาคารและอุปกรณ 227.64 ลานบาท  และไดจายเงินสด

ไปในการซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 5.44 ลานบาท และเงินปนผลรับและดอกเบ้ียรับ 5.67 ลานบาท 

3. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 336.09 ลานบาท มีรายการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

- บริษัทมีเงินสดจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ จํานวน 389.85 ลานบาท จายดอกเบ้ียจายจํานวน 30.53 

ลานบาท จายคืนหน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 1.07 ลานบาท และบริษัทมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจํานวน 84.42 ลาน

บาท  

สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.51 เทา และ 3.64 เทาตามลําดับ 

และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.42 เทา และ 2.97 เทา ตามลําดับ ท้ังน้ี ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯ มีระดับอัตราสวนสภาพ

คลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก บริษัทฯจายชําระคืนหุนกู 359.77 ลานบาท และบริษัทไดจําหนายท่ีดินอาคาร

โรงงานและอาคารพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ 

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน        

 ในวันท่ี 31 ธ.ค 2560 บริษัท มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 1.17 เทา วันท่ี 31 ธ.ค 2561 มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนผู

ถือหุน 0.61 เทา ลดลง  0.56  เทา เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายชําระคืนหุนกู จํานวน 359.77 ลานบาท และบริษัทไดเพ่ิมทุน จํานวน 84.42 

ลานบาท   

อัตรากําไรขั้นตน   

 อัตรากําไรข้ันตน ป 2561 บริษัทมีกําไรข้ันตนเทากับรอยละ 27.94  แตในงวดเดยีวกันของปกอน บริษัท มีกําไรข้ันตนรอยละ 

24.83 ผลกําไรข้ันตนเพ่ิมข้ึน รอยละ 3.11 โดยแยกเปนจากธุรกิจเทรดดิ้งมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับ รอยละ 21.27 เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอย

ละ 183.81 เน่ืองจากปกอนบริษัทไดตั้งสํารองสินคาเสือมสภาพจํานวน 34.83 ลานบาท บันทึกในตนทุนขาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพย

มีอัตรากําไรข้ันตนเทากับเรอยละ 27.30 ลงดลงจากปกอนรอยละ 11.17 เน่ืองจากบริษัทใหสวนลดแกลูกคาเพ่ือกระตุนยอดขาย ธุรกิจ

หองจัดเลี้ยงและรานอาหารมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับ รอยละ 2.66 ลดลง รอยละ 5.41 เน่ืองคาเสือ่มราคา จากสินทรัพยท่ีใขประกอบ

กิจการมีมลูคาสูง ธุรกิจใหเชาามีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 60.58 เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.15 ธุรกิจพลังงานทดแทนมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับรอย

ละ 51.14 เพ่ิมช้ึน รอยละ 0.42  

 

อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม     

 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมในป 2561 เทากับรอยละ -2.47 แตในงวดเดียวกันของปกอนมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม 

เทากับ -2.85 อัตรากําไรสุทธิตอสนิทรัพยเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.39 เน่ืองจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน  

   

 บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาเครือ่งจักรอุปกรณ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท 

เน่ืองจาก อัตราคาไฟฟาฐาน (ft.) ของการไฟฟาลดลง เมื่อมาประเมนิมูลคากิจการโดยใชสมมตุิฐานปจจุบันท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดการดอยคา 

ซึ่งบริษัทเห็นวาเพียงพอ  
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โครงสรางเงินทุนของบริษัท 

โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือ

หุนอยูท่ี 1.17 เทา และ 0.61 เทา ตามลําดับ ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทมีอัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวน

ของผูถือหุนลดลง เน่ืองจาก บริษัทไดมีชําระหน้ี หุนกูจากสถาบันการเงินบางสวนแลว และบริษัทฯไดเพ่ิมทุน และการจําหนายท่ีดินและ

อาคารโรงงาน จะสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนจะลดต่ําลง 

จากอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนดังกลาว จะเห็นไดวาทางบริษัทยังคงมีโครงสรางเงินทุนและฐานะทางการเงินในระดับท่ีด ี

เน่ืองจากเงินทุนท่ีใชในการลงทุนและบรหิารจดัการภายในองคกรมาจากสวนของผูถือหุนและการกอหน้ีของบริษัทยังคงอยูในระดับท่ี

เหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะกอหน้ีเกินความจําเปนเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงทางการเงินขององคกรและเพ่ือปองกันวิกฤต

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับกลุมบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีอันนําไปสูการเพ่ิมมลูคาของกิจการและการอยู

รอดไดอยางยั่งยืน บริษัทจึงมิไดกําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ในอัตราไมเกิน 2.5 เทา ซึ่งจะเปนเครื่องมือทางการเงินองผูบริหาร 

เพ่ือรองรับผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 

 

 ฐานะการเงินที่ผานมา          

     

สินทรัพยรวม             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561  บริษัท มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,633.96 ลานบาท และ 1,286.16 ลาน

บาท ตามลาํดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินลงทุนช่ัวคราว ท่ีดินรอการพัฒนา ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน และ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท้ังน้ี ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง 347.80 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 21.29 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานเพ่ือไปไถถอนหุนกู  

การตั้งคาเผื่อการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และเงินฝาก

ธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน ลดลง 32.05 ลายบาท 

   

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยรวมของบริษัทฯประกอบไปดวยสนิทรัพยหมุนเวียน จํานวน 

348.13 ลานบาท และ 295.77 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยหมนุเวียนดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวย เงินลงทุนช่ัวคราว และตนทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนสินทรพัยไมหมุนเวียนมมีูลคาเทากับ 1,285.83 ลานบาท และ 990.39 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม

หมุนเวียนของบริษัทสวนใหญประกอบดวย ท่ีดินรอการพัฒนา และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 168.10 ลานบาท และ 150.23  ลาน

บาท ตามลําดับ ลดลง 17.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูท่ีรอยละ 10.89 โดยเงินลงทุนช่ัวคราวลดลงเน่ืองจากบริษัทได

จําหนายเงินลงทุนในกองทุนเปดตราสารหน้ีสุทธิจํานวน 18.30 ลานบาท และรายการแปลงคายุติธรรมเงินลงทุนจํานวน -0.44 ลานบาท 
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทมีตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรพัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 73.62 ลานบาท และ 

65.01 ลานบาท ลดลงจํานวน 8.61 ลานบาทหรือคดิเปนการลดลงรอยละ 11.70  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยการลดลงของ

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยน้ัน เปนผลมาจากการท่ีบริษัทไดมีการจําหนายและโอนทาวนโฮมไปท้ังสิน้  2 หอง 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 47.86 ลานบาทและ  0.55 

ลานบาท ลดลงจํานวน 47.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูท่ีรอยละ 98.86 เมื่อเทียบกับสิ้นงวดป 2560 เน่ืองจาก บริษัทได

จําหนายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโรงงาน 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 991.00 ลานบาท  และ 779.46 

ลานบาท ตามลําดบั โดย ณ สิ้นป 2561 บริษัท มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลงคิดเปนรอยละ 21.35 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ท้ังน้ี 

การลดลงดังกลาวมีสาเหตมุาจากการตั้งดอยคาเครื่องจักรอุปกรณ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  (Solar Farm) 

 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหน้ีสินท้ังสิ้นจํานวน 880.07 ลานบาท และ 486.83 ลานบาท คิด

เปนการลดลงรอยละ 44.68 โดยการลดลงของหน้ีสินรวมของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดไถถอนหุนกู และออกหุนกูใหมในจํานวน

ท่ีลดลง 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561  หน้ีสินรวมของบริษัทแบงออกเปนหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 677.72 

ลานบาท และ 81.29 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 77.01 และรอยละ 16.70 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัท

โดยสวนใหญประกอบดวย หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป สวนใหญเปนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในกิจการโซลาร บน

พ้ืนดิน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.12 ของหน้ีสินหมุนเวียน สวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 

ธันวาคม 2561 มีมูลคาท้ังสิ้น 202.35 ลานบาท และ 405.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 22.99 และรอยละ 83.30 ของ

หน้ีสินรวม ตามลําดับ หน้ีสินไมหมุนเวียนสวนใหญของบริษัทประกอบไปดวย หุนกู ซึ่งมสีัดสวนอยูท่ีรอยละ 50.26 ของหน้ีสินไมหมุนเวียน  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังสิ้น 753.89 ลานบาท และ 799.33 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.03 ท้ังน้ี บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 335,763,639 บาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ

จํานวน 545.23 ลานบาท วันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ไดมีมติอนุมตัิใหเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากเดมิ 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 600,000,000 

หุน มูลคาท่ีตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 2,099,999,650 หุน นอกจากน้ีระหวางป 2561 บริษัทไดรับชําระคา

หุนสามญัเพ่ิมทุนดังกลาวแลวจํานวนเงินรวม 84.42 ลานบาท ท้ังน้ี การเพ่ิมทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทาง

การเงินของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพ่ิมเตมิ รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

           หนวย : พันบาท 

รายการ 

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

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน            

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45,776 3.56 28,449 1.74 30,640  1.71 

  เงินลงทุนชั่วคราว 150,233 11.68 168,096 10.29 199,745  11.16 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 23,089 1.80 49,509 3.03 37,502 2.10 

  เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบีย้คางรับแกกิจการที่เกีย่วของกัน   - - - - 

  สินคาคงเหลือ 4,213 0.33 15,439 0.94 56,684 3.17 

  ตนทุนการพัฒนาโครงการ 65,010 5.05 73,624 4.51 99,615 5.57 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  7,449 0.58 13,010  0.80 19,967 1.12 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 295,769 23.00 348,128 27.67 444,153  24.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียน            

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน 15,504 1.21 47,551 2.91 54,873 3.07 

  เงินลงทุนในบริษัทรวม 42,591 3.31 42,303  2.59 40,574 2.27 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย   - - - - 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น       

  เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุน   - - 14,000 0.78 

 ที่ดินรอการพัฒนา 146,807 11.41 146,807 8.98 146,807 8.20 

  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  546 0.04 47,864 2.93 486,266 27.17 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  779,458 60.60 990,998 60.65 594,760 33.23 

  คาความนิยม 175 0.01 175 0.01 175  0.01 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  15 0.00 148 0.01 -  - 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,292 0.41 9,987 0.61 8,037 0.45 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 990,039 77.00 1,285,833 78.69 1,345,493 75.18 

รวมสินทรัพย 1,286,158 100.00 1,633,961  100.00 1,789,645 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

รายการ 

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

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน            
หนี้สินหมุนเวยีน            

  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   - - 22,215 1.24 

  เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ื่น 19,024 1.48 27,314 1.67  23,225 1.30 

  หนี้สินสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 49,683 3.86 638,802  39.10  37,648 2.10 

  เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 4,250 0.33 3,320 0.20 1,070 0.06 

  เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอืน่   - - 10,000  0.56 

 ภาษีเงินไดคางจาย   243 0.01 - - 

  หนี้สินหมนุเวียนอื่น 8,336 0.65 8,036 0.49  15,645  0.87 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 81,293 6.32 667,716 41.48 109,804 6.14 
       
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143,631 11.17 182,159 11.15 226,227  14.88 

  หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 367 0.03 1,282 0.08  1,437 0.08 

 หุนกู 244,675 19.02 - - 587,784 32.84 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 12,689 0.99 11,367 0.70 9,134 0.51 

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว 4,080 0.32 3,843 0.24 5,368 0.30 

  เงินประกนั 91 0.01 3,704 0.23 7,195 0.40 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 405,533 31.53 202,355 12.38  877,146 49.01 

รวมหนี้สิน 486,827 37.85 880,071 53.86 986.950 55.15 
สวนของผูถือหุน            
  ทุนจดทะเบียน  525,000 40.82 375,000  22.95 375,000  20.95 

  ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  335,764 26.11 300,000  18.36 300,000  16.76 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 545,231 42.39 496,575 30.39 496,575  27.75 

  กําไร(ขาดทนุ)สะสม           

   จัดสรรแลว    -  - - - 

   ยังไมไดจัดสรร (118,173) (9.19)  (78,905) (4.83) (26,142) (1.46) 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 762,821 59.31 717,669 43.92 770,433 43.05  

สวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 36,501 2.84 36,221 2.22  32,262  1.80 

รวมสวนของผูถือหุน 466,331 62.15 753,890 46.14  802,695  44.85 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,286,158 100.00 1,633,961 100.00  1,789,645 100.00 
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

           หนวย : พันบาท 

รายการ 

สําหรับงวดป สําหรับงวดป สําหรับงวดป 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 231,642 100.00 298,016 100.00  162,412  100.00  

ตนทุนขายและการใหบริการ (166,914) -72.06 (224,014) -75.17 (91,879)  -56.57 

กําไรขั้นตน 64,728 27.94 74,002  24.83  70,533 43.43  

  คาใชจายในการขายและการใหบริการ (16,833) -7.27 (15,566)  -5.22 (8,170) -5.03 

  คาใชจายในการบริหาร (221,893) -95.79 (63,046)  -21.16 (54,084)  -33.30 

รวมคาใชจาย (238,727) -103.06 (78,612) -26.38 (62.255)  -38.33 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (173,999) -75.12 (4,609) -1.55 82,278  5.10 

  รายไดอื่น 177,304 76.54 16,413  5.51  32,549  20.04 

  ตนทุนทางการเงิน (37,558) -16.21 (57,202) -19.87 (57,411) -35.35 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,395 0.60 1,729 0.58   1,110  0.68 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (32,858) -14.18 (45,668)  -15.32 (15,473)  -9.53 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (6,120) -2.64 (3,137)  (1.05) (10,026) -6.17 

กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด (38,979) -16.83 (48,805)  -16.38 (25,499)  -15.70 

การแบงปนกาํไร (ขาดทุน)           

  สวนที่เปนของบริษัทใหญ (39,268) -16.95 (52,764)  -17.70 (22,516)  -13.86 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 290 0.13 3,958 1.33 (2,983) -1.84 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน           

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0298)   (0.0440)    (0.0188)   

 

 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 

            

                                                                                                                               หนวย : พันบาท 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค 61 31 ธ.ค 60 31 ธ.ค 59 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 105,503 133,645 (262,354) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 247,919 25,164 (139,564) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา (336,095) (160,999) 383,609 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 17,327 (2,191) (18,308) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป 28,449 30,640 48,948 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป 45,776 28,449 30,640 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

 

งวดปีสิน้สุด  

 

งวดปีสิน้สุด   

 

งวดปีสิน้สุด   

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

อัตราส่วนสภาพคล่อง         
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา 3.64  0.51  4.04  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา 2.97  0.42                2.44 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา 0.28 0.34             (1.62) 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า(1) เทา 5.19  4.49  2.45  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 70.39  81.22 147.00  

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (2) เทา 2.88  4.58  3.77  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 126.86  79.68  95.50  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา 34.98 65.01 96.74  

ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 10.43 5.61 3.72 

Cash Cycle วัน 186.81 155.29  238.78 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร         

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น ร้อยละ 27.94  24.83  43.43 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ (14.18) (15.32) (9.53) 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร ร้อยละ (321.09) (292.64) 1,695.46 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (15.54) (16.38) (15.70)  

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น(1) (สว่นของบริษัทใหญ่) ร้อยละ (5.06) (6.78) (2.79)  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(1) ร้อยละ (2.69) (3.08) (1.58)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(1) ร้อยละ (4.32) (4.98) (2.72)  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์(1) เทา 28.01 18.37 13.65  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ         
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา 0.61 1.17 1.23  

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา (1.81) (1.26) 5.57 

อตัราสว่นความสามารถชําระผกูพนั (Cash Basis) เทา (0.12) 0.27 (0.03)  

อตัราการจา่ยเงินปันผล รอยละ N/A N/A  N/A  

หมายเหตุ: (1) คิดอัตราสวนจากสินคาคงเหลือที่เปนสินคาสําเร็จรูปเทานั้น 

 (2) คิดอัตราสวนจากลูกหนีก้อนหกัหนี้สงสัยจะสูญ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทาง

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช

นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการอยางรอบคอบ และ

สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเก่ียวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑการจัดทํางบการเงินอยางเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีเปนจริงและโปรงใส อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนัก

ลงทุนท่ัวไป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ  

 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการ

ระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 

ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดย นาย

บรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 สังกัดบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด ในการตรวจสอบน้ัน ทาง

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการ

บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความ

เช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีความนาเช่ือถือ โดยถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)   

       ประธานกรรมการ      
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชัน่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ความเห็น  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอด

วานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคช่ัน คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบ

บัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ 14 กลุมบริษัทเปดเผยขอมูลรายการบัญชีกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ไมครบถวน ท้ังน้ี กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลรายการซื้อท่ีดินรอการ

พัฒนาในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง “รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน” ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมเติมแลว 

ท้ังน้ี การแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขของขาพเจาตองบการเงินมิไดเก่ียวของกับเรื่องท่ีขาพเจาขอใหสังเกตขางตน 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

เงินลงทุนในธุรกจิพลงังานทดแทน   

กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน ประกอบดว้ย    

โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟ การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทดแทนเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนยัสาํคญั ทุกวนัส้ิน

งวดบญัชีผูบ้ริหารมีการพิจารณาว่ามูลค่าเงินลงทุนอาจจะเกิด

การดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่าจากการใชเ้ป็นมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บ ซ่ึงเป็นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแลว้คิด

ลดกระแสเงินสด หลกัการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ

ของผู ้บริหารและข้อสมมติท่ีสําคัญเก่ียวกับการคาดการณ์

รายไดใ้นอนาคต ตน้ทุนจากการดาํเนินงาน และอตัราคิดลด 

ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทดแทนมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 82.32 ลา้นบาท ตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่รายการบญัชีการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน 

เป็นเร่ืองความสําคญัในการตรวจสอบเน่ืองจากเป็นรายการ

บัญชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระสําคัญต่องบการเ งินและการ

ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับมีความซับซ้อนและการใช้

สมมติฐานท่ีมีความสําคัญ รวมทั้ งข้อมูลท่ีใช้ประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึง

เป็นการประมาณการดว้ยขอ้มูลภายในและภายนอกกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิธีการตรวจสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจ

พลังงานทดแทน นอกจากการสอบถามเพ่ือทําความเข้าใจ      

ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบแบบจาํลองการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บ ดงัน้ี 

- ประเมินกระบวนการและขอ้สมมติฐานในการประมาณ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของธุรกิจพลงังานทดแทน 

- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการรายไดโ้ดยการ 

เปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง 

- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการตน้ทุนจากการ

ดาํเนินงาน เปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ทดสอบการคาํนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

- ป ร ะ เ มิน ควา ม เหมาะสม ของอัตร าคิด ลดท่ีใ ช้โดย

เปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ

เงินทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ทีด่นิรอการพฒันา  

กลุ่มบริษทัมีท่ีดินเปล่าในบริเวณจงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทยซ่ึง

แสดงไวใ้นบญัชีท่ีดินรอการพฒันาเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่า

สูงเป็นนัยสําคญั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นท่ีดินจดัสรรและ

จําหน่ายในอนาคต ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ชะลอการพฒันา

ท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณจงัหวดัภูเก็ต

มีสภาวะการชะลอตวั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดินรอ

การพฒันาดังกล่าวมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 146.81 ลา้น

บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

 

ขา้พเจา้เห็นว่ารายการบญัชีท่ีดินรอการพฒันาเป็นเร่ืองสาํคญั

ในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่องบ

การเงินโดยรวม และการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บเพ่ือ

พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันาเกิดจากการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

ตามมาตรฐานวชิาชีพของสมาคมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงตวัแปรและประมาณการดงักล่าวมีลกัษณะท่ีมี

ความไม่แน่นอน 

วิธีการตรวจสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดินรอการพฒันา นอกจาก

การสอบถามเพ่ือทําความเข้าใจ ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบ

แบบจาํลองการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ดงัน้ี 

- ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรและ

ประมาณการ ประกอบดว้ย ราคาตลาดของสินทรัพยอ่ื์น 

ขอ้แตกต่างระหวา่งรายละเอียดของสินทรัพย ์

- ทดสอบการคาํนวณแบบจาํลองการคาํนวณค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของท่ีดินรอการพฒันา 

- ประเมินคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถและความ

เช่ียวชาญของผูป้ระเมินและเง่ือนไขการตอบรับงานกบั

กลุ่มบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อความ

เท่ียงธรรมในการตดัสินใจหรือการจาํกดัขอบเขตในการ

ทาํงานของผูป้ระเมินราคา 

หุ้นกู้  

กลุ่มบริษทัออกหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว ้จาํนวนเงิน 255.20 ลา้น

บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจซ่ึงครบ

กําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลย

พินิจในการประเมินความสามารถในการไถ่ถอนหุ้นกู้และ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของ

ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงส่งผลต่อการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีของหุน้กูซ่ึ้งแสดงไว้

ในบัญชีหน้ีสิน จํานวนเงิน 244.67 ล้านบาท ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 24 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีหุ้นกู้เ ป็นเ ร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบเ น่ืองจากเป็นรายการบัญชี ท่ี มี มูลค่า สูง เ ป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง 

วธีิการตรวจสอบหุน้กูน้อกจากการสอบถามเพ่ือทาํความเขา้ใจ

ยงัรวมถึงการทดสอบ ดงัน้ี 

- สอบทานรายละเอียดหนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูเ้ก่ียวกบั

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีเป็นเหตุใหผ้ิดนดัชาํระหน้ี 

- ทดสอบการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีตอ้งดาํรงไว้

ตามขอ้กาํหนด 

- สอบถามและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการไถ่ถอนหุ้นกู้

ตามกาํหนด 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และ

ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ

การสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล

ท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคญัตอ

ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสาํคัญ ขาพเจาตอง

กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี

เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับ

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร  

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผน

ไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง

การตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระและได

สื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ  
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เรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชี

เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรือ่งดังกลาวหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไม

ควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวาจะมผีลกระทบในทาง

ลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 

 

 

 

 (นายบรรจง พิชญประสาธน) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด 

        กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ 2562  
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 

  

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 45,775,791            28,448,849            9,868,790              14,688,724            

เงินลงทุนชั่วคราว 6 150,232,762          168,096,119          54,320,603            168,096,119          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7 23,088,989            49,509,456            5,189,156              22,073,578            

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 -                        -                        605,644,508          633,755,742          

สินค้าคงเหลือ 9 4,212,580              15,438,867            3,620,072              14,769,173            

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10 65,009,837            73,624,354            -                        -                        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4 7,449,283              13,010,412            4,254,833              19,499,983            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 295,769,242          348,128,057          682,897,962          872,883,319          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 11 15,504,492            47,550,608            9,500,000              9,500,000              

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4, 12 42,591,110            42,303,420            39,199,980            39,199,980            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 13 -                        -                        311,119,925          312,079,910          

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

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 545,773                 47,863,728            545,773                 47,863,728            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 779,457,874          990,997,620          6,456,155              16,655,622            

ค่าความนิยม 174,994                 174,994                 -                        -                        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 15,300                   148,137                 -                        -                        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,291,998              9,987,248              3,721,159              6,821,933              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 990,388,893          1,285,833,107       370,542,992          432,121,173          

รวมสินทรัพย์ 1,286,158,135       1,633,961,164       1,053,440,954       1,305,004,492       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4, 20 19,023,673            27,314,490            10,844,078            15,049,494            

หนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 49,683,134            638,802,527          583,970                 598,162,817          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 4,250,000              3,320,000              -                        -                        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                        242,654                 -                        -                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,336,397              8,036,468              238,082                 1,811,846              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 81,293,204            677,716,139          11,666,130            615,024,157          

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 143,631,431          182,159,343          -                        -                        

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 23 366,802                 1,281,510              -                        648,543                 

หุ้นกู้ 24 244,674,823          -                        244,674,823          -                        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 12,689,447            11,366,970            -                        1,237,439              

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 4,079,734              3,842,722              2,971,323              3,000,563              

เงินประกัน 91,100                   3,704,350              61,350                   3,704,350              

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 405,533,337          202,354,895          247,707,496          8,590,895              

รวมหนี้สิน 486,826,541          880,071,034          259,373,626          623,615,052          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 2,099,999,650 หุ้น ในปี 2561 และ

หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น ในปี 2560 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 524,999,913          375,000,000          524,999,913          375,000,000          

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,343,054,557 หุ้น ในปี 2561 และ

หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น ในปี 2560 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 335,763,639          300,000,000          335,763,639          300,000,000          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 545,231,059          496,574,614          545,231,059          496,574,614          

ขาดทุนสะสม (118,173,365)        (78,905,120)          (86,927,370)          (115,185,174)        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 762,821,333          717,669,494          794,067,328          681,389,440          

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 36,510,261            36,220,636            -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 799,331,594          753,890,130          794,067,328          681,389,440          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,286,158,135       1,633,961,164       1,053,440,954       1,305,004,492       

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ 231,641,719           298,016,259           34,972,480             43,864,114             

ต้นทุนขายและบริการ 29 (166,913,813)          (224,013,735)          (25,078,541)            (54,161,158)            

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 64,727,906             74,002,524             9,893,939               (10,297,044)            

รายได้อื่น  27, 33 177,304,221           16,413,595             215,562,628           41,820,123             

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 29 (16,833,575)            (15,565,965)            (10,411,689)            (8,560,244)              

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 29 (221,893,248)          (63,045,964)            (155,616,811)          (51,704,040)            

ต้นทุนทางการเงิน 30 (37,558,133)            (59,201,984)            (27,742,434)            (46,205,134)            

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,394,790               1,729,440               -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (32,858,039)            (45,668,354)            31,685,633             (74,946,339)            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32 (6,120,581)              (3,136,879)              (3,427,829)              -                          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (38,978,620)            (48,805,233)            28,257,804             (74,946,339)            

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (39,268,245)            (52,763,618)            28,257,804             (74,946,339)            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 289,625                  3,958,385               -                          -                          

(38,978,620)            (48,805,233)            28,257,804             (74,946,339)            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 3

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.0298)                   (0.0440)                   0.0214                    (0.0625)                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 1,319,538,739        1,200,000,000        1,319,538,739        1,200,000,000        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (38,978,620)            (48,805,233)            28,257,804             (74,946,339)            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ขาดทุน ส่วนได้เสียที่

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ สะสม รวม ไม่มีอํานาจควบคุม รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 300,000,000 496,574,614 (26,141,502) 770,433,112 32,262,251 802,695,363 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม -     -     (52,763,618) (52,763,618) 3,958,385 (48,805,233)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 300,000,000 496,574,614 (78,905,120) 717,669,494 36,220,636 753,890,130 

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 26 35,763,639 48,656,445 -     84,420,084 -     84,420,084 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม -     -     (39,268,245) (39,268,245) 289,625 (38,978,620)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 335,763,639 545,231,059 (118,173,365) 762,821,333 36,510,261 799,331,594 

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ กําไร(ขาดทุน)สะสม รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 300,000,000 496,574,614 (40,238,835) 756,335,779 

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

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

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 26 35,763,639 48,656,445 -     84,420,084 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -     -     28,257,804 28,257,804 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 335,763,639 545,231,059 (86,927,370) 794,067,328 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (32,858,039) (45,668,354) 31,685,633 (74,946,339)

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

กิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 72,063,681 75,548,800 4,003,033 8,137,432 

หนี้สงสัยจะสูญ 14,157,000 1,727,491 14,000,000 382,491 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (174,841,035) (6,790,047) (174,670,044) (6,790,047)

กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (1,160,767) (362,886) (415,013) (362,886)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ) 144,127,079 (578,000) 105,473,049 11,320,000 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 4,830,208 34,826,731 3,803,208 34,826,731 

เงินปันผลรับ -     -     (33,187,100) (19,000,000)

ดอกเบี้ยรับ (4,558,602) (12,404,386) (4,405,862) (12,249,368)

ต้นทุนทางการเงิน 37,558,133 59,201,985 27,742,434 46,205,134 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,394,790) (1,729,440) -     -     

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 57,922,868 103,771,894 (25,970,662) (12,476,852)

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 12,263,467 647,606 2,884,422 (2,117,920)

สินค้าคงเหลือ 7,423,079 6,417,998 7,345,893 7,087,693 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7,587,517 25,990,830 -     -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,561,129 6,956,485 15,245,150 (10,803,705)

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 32,046,116 7,322,793 -     -     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 59,047 (1,939,779) 542,277 (780,950)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (9,132,697) 582,153 (5,047,296) (1,793,808)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 57,276 (7,678,488) (1,573,764) 882,355 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,078,892 (1,525,439) 812,640 (1,757,015)

เงินประกัน (3,613,250) (3,490,987) (3,643,000) 509,013 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 111,253,444 137,055,066 (9,404,340) (21,251,189)

จ่ายภาษีเงินได้ (5,750,315) (3,410,326) (6,812,992) (1,423,014)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 105,503,129 133,644,740 (16,217,332) (22,674,203)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (470,137,000) (200,000,000) (335,000,000) (200,000,000)

จําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 490,137,000 234,240,768 450,000,000 234,240,768 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น -     -     (214,087,683) (6,750,000)

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     241,887,683 305,178,719 

ลงทุนในบริษัทย่อย -     -     (99,999,985) (298,000,000)

จําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 45,000 -     45,000 -     

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -     (4,974,956) -     (4,974,956)

จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 185,686,558 6,181,677 185,686,558 6,181,677 

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (5,015,027) (21,474,860) (115,982) (800,481)

จําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 41,957,618 1,172,483 41,952,528 1,157,534 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (420,800) (156,950) -     -     

เงินปันผลรับ 1,107,100 -     33,187,100 19,000,000 

รับดอกเบี้ย 4,558,602 10,175,514 4,717,096 33,833,937 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 247,919,051 25,163,676 308,272,315 89,067,198 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง -     (22,215,208) -     (22,215,207)

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,000,000 2,320,000 -     -     

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (70,000) -     -     -     

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น -     (10,000,000) -     (10,000,000)

รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 228,000,000 17,316,364 -     -     

จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (258,080,127) (97,896,238) -     -     

รับเงินจากหุ้นกู้ 240,231,953 -     240,231,953 -     

จ่ายชําระหุ้นกู้ (600,000,000) -     (600,000,000) -     

จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (1,067,474) (952,136) (812,979) (788,313)

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 84,420,084 -     84,420,084 -     

จ่ายดอกเบี้ย (30,529,674) (49,571,984) (20,713,975) (36,575,134)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (336,095,238) (160,999,202) (296,874,917) (69,578,654)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ 17,326,942 (2,190,786) (4,819,934) (3,185,659)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 28,448,849 30,639,635 14,688,724 17,874,383 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 45,775,791 28,448,849 9,868,790 14,688,724 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีสาํนกังาน

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 32 ถนนศรีนครินทร์ 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2536  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายพดัลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ห้องจดั

เล้ียงและร้านอาหาร พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ลงทุนในพลงังานทดแทน และการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

ระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั

ใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย

ให้ชัดเจน การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินกับผูใ้ช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

งบการเงินจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและนาํเสนอเพ่ือ

วตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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การจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้

สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี

ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ

บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั

ใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย

ให้ชัดเจน การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินกับผูใ้ช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หลกัการสาํคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มี

หลกัการสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มีหลกัการสําคญัโดยรวมในการรับรู้รายได ้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กลุ่มบริษทัส่ง

มอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือชาํระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดง

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าว 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทัและส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม ดงัน้ี 

ร้อยละ

จัดตั้งขึ้น

ชื่อ ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ไทย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย/์ ห้องจัดเลี้ยงและ 100 100

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 100 100

แสงอาทิตย์

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 75 75

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 51 51

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด ไทย รับซื้อสิทธิเรียกร้อง 100 -         

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 100

บริษัทร่วมทางตรง

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด ไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 49 49

สัดส่วนการถือหุ้น

31 ธันวาคม

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หาก

บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี

มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของ

บริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง

การเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วม

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั

จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่า

เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนจะมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ า

ประกนัหรือยนิยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
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เกณฑ์การวดัค่าในการจดัทาํงบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัทาํ

งบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผู ้

ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี

นยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ และไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายได้จากการให้บริการห้องจดัเลีย้งและร้านอาหาร 

รายไดค้่าหอ้งจดัเล้ียงรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

จาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยร์วมถึงส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าและการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (ค่า 

Ft) สุทธิจากค่าดาํเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้

และมีความแน่นอนท่ีจะไดรั้บชาํระผลตอบแทน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค่าใช้จ่าย 
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สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม

สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้

พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่ง

ประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี

เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง

กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและกลุ่ม

บริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดเพ่ิมเติมบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของพนักงาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการ

ทํางานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ 

การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 

Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัในอดีต

ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้

การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 



 

 

               82 รายงานประจาํปี 2561 

รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อน

วนัเกษียณตามปกติ 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าว

เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า

ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ เงินฝากธนาคารท่ีมี

กาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ 

การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละรายโดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ี

เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

ภตัตาคารและการแสดงทางวฒันธรรม  

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ผลิตและจาํหน่ายพดัลมติดเพดาน 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ

ตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปัน

ส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ  

วตัถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่และจะถือเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้

สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตดั

บญัชีเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 

ราคาทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งตน้ทุนการกูย้มืเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

รายละเอียดการคาํนวณราคาทุน 

ท่ีดิน  - ราคาซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบนัทึกดว้ยวธีิถวัเฉล่ีย โดยปันส่วนราคาทุนตาม

เน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีสาํหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง - ตน้ทุนงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย  
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1) ค่าออกแบบ ตน้ทุนงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลาง และค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ปันส่วนราคาทุนตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีสาํหรับขาย  

2) ตน้ทุนงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยัปันส่วนราคาทุนตามท่ีเกิดข้ึนจริงของบา้นพกัอาศยัแต่ละหลงั 

ตน้ทุนการกูย้มื -  ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมเพ่ือการไดม้าซ่ึงการพฒันาอสังหาริมทรัพยก่์อนการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ะพฒันาแลว้เสร็จปันส่วนตน้ทุนตามท่ีเกิดข้ึนจริงของท่ีดินและงานก่อสร้าง 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขายโดยประมาณ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสาํหรับขาย 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการในการ

ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

เงนิลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เม่ือมีการจาํหน่าย โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณตน้ทุนของ

หลกัทรัพยท่ี์จาํหน่าย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนบนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันา เป็นท่ีดินสาํหรับการพฒันาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ราคาทุน ประกอบดว้ย 

ราคาซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของ

มูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจ หรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ 

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซ่ึงรวม

ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมให้ประโยชน์ 

และรวมตน้ทุนการกูย้มื 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10

อาคาร 5 - 40

ระบบสาธารณูปโภค 10                    

อาคารชุด 20                    
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และอาคารระหวา่งก่อสร้าง  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ

รายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม

บาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

การจดัประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์่อไป 
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สัญญาเช่าการเงนิ 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตํ่ากวา่ ค่าเช่าท่ีจ่ายชาํระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วน

ไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า เพ่ือใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง ซ่ึง

รวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน

สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์

และตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์

นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีต่างกนั ตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบั

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท่ี์เช่า 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่านั้น ๆ  จดัประเภทเป็นสัญญา

เช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าสะสม ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพ่ือทาํให้อตัรา

ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทไปยงัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูก

จดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ

รายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม

บาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 
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ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากจาํนวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ราคาทุนของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ปี

อาคาร 5 - 40

ระบบสาธารณูปโภค 10

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 -10

อุปกรณ์สํานักงาน 5                               

ยานพาหนะ 5                               
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยท่ี์เช่าจะเป็นวธีิการเดียวกนักบัการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูก

วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม การบญัชีสาํหรับตราสารทุนดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความ

นิยมให้รวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ 

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

การด้อยค่า 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยม

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใหป้ระโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลา

เดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อ

หุน้ 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชัดเจนว่า

สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ถึงแมว้า่จะยงัไม่มีการ

ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั
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ของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงิน

สดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้

ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการ

เพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึง

หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิด

รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ียงัไม่ครบ

กาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงคา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจากอตัราตามสญัญา

เป็นราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจา้หน้ีอ่ืนจากสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ

บริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือ
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ชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว

เป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการ

ใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ

หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้

ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง

กฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจ

จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินใน

เวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
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ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่มูลค่าหุ้นท่ี

จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงิน

ปันผลไม่ได ้

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในระหวา่งปี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (39,268,245)         (52,763,618)         28,257,804          (74,946,339)         

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี 1,200,000,000     1,200,000,000     1,200,000,000     1,200,000,000     

ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญ 119,538,739        -                       119,538,739        -                       

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 1,319,538,739     1,200,000,000     1,319,538,739     1,200,000,000     

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.0298)                (0.0440)                0.0214                 (0.0625)                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปีบวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีบริษทัอาจตอ้งออก

เพ่ือแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้ งส้ิน และสมมติว่าผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัเม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม มูลค่า

ยติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตํ่ากวา่ราคาตามสิทธิเป็นเหตุใหบ้ริษทัไม่นาํผลของหุน้

สามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณเพ่ือหากาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา

ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
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บาท

2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

ดอกเบี้ยรับ -                -                2,114,285     2,814,855     

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                -                19,090,000   11,320,000   

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

เงินปันผลรับ -                -                32,080,000   19,000,000   

ดอกเบี้ยรับ -                -                1,317,699     1,702,784     

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                -                81,869,970   -                

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

ดอกเบี้ยรับ -                -                749,178        241,284        

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

รายได้ค่าบริการ -                -                220,525        202,500        

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด

รายได้ค่าบริการ -                -                2,625,000     1,800,000     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2561 2560 2561 2560

ริษัทร่วม

ริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 12) 1,394,790     1,729,440     -                -                

เงินปันผลรับ -                -                1,107,100     -                

ดอกเบี้ยจ่าย 1,703            6,156            -                -                

จการที่เกี่ยวข้องกัน

ริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

ดอกเบี้ยจ่าย 300,411        101,764        -                -                

ริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายไฟฟ้า 6,613,082     2,715,819     -                -                

ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ 640,646        589,687        -                -                

ค่าบริการอื่น 34,528          -                -                -                

หนี้สงสัยจะสูญ 14,000,000   -                14,000,000   -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,209,250         12,589,750         9,949,250           10,543,750         

ผลประโยชน์ระยะยาว 727,748              696,120              727,748              696,120              

รวม 11,936,998         13,285,870         10,676,998         11,239,870         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนเงิน 3.63 ลา้นบาท และ 2.29 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 3.44 ลา้นบาท และ 2.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มี

ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

บริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 12) 42,591,110     42,303,420     39,199,980     39,199,980     

บริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13) -                 -                 311,119,925   312,079,910   

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

เงินทดรองจ่าย -                 -                 -                 250,000          

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด

ลูกหนี้อื่น -                 -                 160,500          160,500          

เงินทดรองจ่าย -                 -                 -                 12,602,868     

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

ลูกหนี้อื่น -                 -                 17,698            16,853            

กรรมการบริษัท

เจ้าหนี้อื่น 310,203          310,203          -                 -                 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

เจ้าหนี้อื่น 19,675            317,390          -                 -                 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -                 14,233,880     -                 14,000,000     

เจ้าหนี้อื่น 353,541          635,656          -                 -                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทั 105 โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (“105 โซล่า”) กบั

บริษทั สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท ์จาํกดั (มหาชน) (“วนิโคสท”์) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคาร 

มูลค่าการลงทุน จาํนวนเงิน 19.89 ลา้นบาท เพ่ือเขา้ไปมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51  

บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้บางส่วน จาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท และบริษทัจะจ่ายชาํระมูลค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือ จาํนวนเงิน 5.89 ลา้นบาท 

เม่ือ 105 โซล่า จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) และวินโคสทจ์ะโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัจาก

วนัท่ีไดรั้บชาํระเงินครบทั้งจาํนวน 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 บริษทัไดย้กเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า เน่ืองจากโครงการดงักล่าวมีความล่าชา้เกินกว่าท่ีกาํหนด 

โดยบริษทัไดแ้จง้ความประสงคย์กเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า และวนิโคสท ์ชาํระเงินค่าหุน้คืนแก่บริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดั

ประเภทบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการลงทุนดงักล่าวไปไวใ้นบญัชีลูกหน้ีอ่ืน 

ระหวา่งปี 2561 บริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระคืนเงินจาํนวนดงักล่าวจากวินโคสท์ ดงันั้น บริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญทั้งจาํนวน 
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

ร้อยละ

บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย 2561 2560

เงินต้น

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 0.75 280,000,000          290,800,000          

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 0.75 167,200,000          187,200,000          

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

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 7.50 10,750,000            7,750,000              

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 178,356                 182,359                 

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 721,480                 1,100,934              

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 94,672                   22,449                   

รวม 605,644,508          633,755,742          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

บาท

ยอดยกมา 41,340,000                   

หัก โอนออก - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (41,340,000)                  

ยอดคงเหลือ -                                

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560

ยอดยกมา 632,450,000           930,878,719           

เพิ่มขึ้น 214,087,683           6,750,000               

ลดลง (241,887,683)         (305,178,719)         

ยอดคงเหลือ 604,650,000           632,450,000           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสญัญาเงินกูย้มืหรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

และไม่มีหลกัประกนั 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด 4,250,000             3,250,000             

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด -                        70,000                  

รวม 4,250,000             3,320,000             

งบการเงินรวม

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560

ยอดยกมา 3,320,000              1,070,000              

เพิ่มขึ้น 1,000,000              2,250,000              

ลดลง (70,000)                 -                        

ยอดคงเหลือ 4,250,000              3,320,000              

งบการเงินรวม

  

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมจากบริษทั ไพรม แมนชัน่ จาํกดั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืจากบริษทั ดบับลิว โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม คิด

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษัทย่อย 

บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จาํกดั และผูถื้อหุ้นของบริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั ไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สระบุรี  

โซล่าร์ จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 

22) 

บริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและบริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดิน

เปล่าเพ่ือเป็นหลกัประกนัหุน้กูข้องบริษทั โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 24) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

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

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด ไทย บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรง

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นทางอ้อม

   (กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด ไทย บริษัทร่วม ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ไทย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการของบริษัทเป็นญาติสนิทกับผู้ถือหุ้น

และผู้บริหารของบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

บริษัท สวนอุตสาหกรรม ไทย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด
 

 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขายไฟฟ้า ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริการ ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการ ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - จ่าย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ซ้ือทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมติัให้ทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนใน

โครงการพฒันาท่ีดิน โดยมีการวางเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน จาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการพฒันาท่ีดิน

กบับริษทั ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คลัเชอรัล เซ็นเตอร์ จาํกดั (“ไทยลานนา”) บริษทัไดว้างเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนั จาํนวนเงิน 

150 ลา้นบาท หากผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ บริษทัมีสิทธิยกเลิกขอ้ตกลงและรับเงินประกนัทั้งจาํนวนคืนโดยไม่มีภาระผูกพนั

ในการเขา้ซ้ือท่ีดิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนรูปแบบการลงทุนเพ่ือลดขนาดการลงทุน 
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เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 บริษทั เอซีซี แลนดม์าร์ค จาํกดั ไดล้งนามในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเปล่า กบั ไทยลานนา มูลค่าตาม

สญัญา จาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท และเปล่ียนแปลงมูลค่าตามสญัญาจะซ้ือจะขายเป็นจาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหย้กเลิกการซ้ือท่ีดินตามหนงัสือแจง้ขอยกเลิกสญัญา

จะซ้ือจะขายท่ีดินของไทยลานนา โดยไทยลานนาจะคืนเงินประกนัพร้อมค่าตอบแทนจากการยกเลิกสัญญา จาํนวนเงิน 18 ลา้น

บาท  

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 ไทยลานนามีหนงัสือแจง้บริษทัเพ่ือขอโอนท่ีดินตามสญัญาจะซ้ือจะขายฉบบัลงวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงหรือสัญญาเพ่ือให้ไทยลานนานํา

ท่ีดินมาชาํระหน้ีค่าตอบแทนการยกเลิกสญัญา 

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จาํกดั ไดโ้อนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี 

จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติรับทราบและใหก้ารรับรองการตีทรัพยช์าํระหน้ี 

ขณะท่ีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน กรรมการอิสระของบริษทัท่านหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบั

กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ของไทยลานนาในลกัษณะความสัมพนัธ์ คือ บุคคลในครอบครัว ทั้งน้ี ต่อมาในขณะทาํสัญญาจะซ้ือ

จะขายท่ีดินและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ของไทยลานนา 

บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั ทบทว ีแอพไพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้าํการประเมินราคาท่ีดินรอการ

พฒันา ราคาประเมิน จาํนวนเงิน 228.80 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 

บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั ทบทว ีแอพไพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้าํการประเมินราคาท่ีดินรอการ

พฒันา ราคาประเมิน จาํนวนเงิน 237.60 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เงินสด 318,518                 374,706                 64,540                   32,009                   

เงินฝากธนาคาร 45,457,273            28,074,143            9,804,250              14,656,715            

รวม 45,775,791            28,448,849            9,868,790              14,688,724            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 
 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

กําไร กําไร

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น

เงินลงทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ 149,072,005         150,232,762         1,160,757         167,375,589         168,096,119         720,530                

2561 2560

งบการเงินรวม

 
บาท

กําไร กําไร

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้น

เงินลงทุน

กองทุนเปิดตราสารหนี้ 53,905,590           54,320,603           415,013            167,375,589         168,096,119         720,530                

2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 

 

 

เงินลงทุนชัว่คราวมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 



 

รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

รายงานประจาํปี 2561  99 

บาท

2561 2560 2561 2560

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

ซื้อ 470,137,000       200,000,000       335,000,000       200,000,000       

ขาย (488,440,584)     (234,240,768)     (448,469,989)     (234,240,768)     

ดอกเบี้ยรับ -                     2,228,870           -                     2,228,870           

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 440,227              362,886              (305,527)            362,886              

ณ วันปลายปี 150,232,762       168,096,119       54,320,603         168,096,119       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า 24,422,473             64,915,900             4,910,353               36,026,505             

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,514,790)             (33,816,233)           -                         (32,458,443)           

สุทธิ 22,907,683             31,099,667             4,910,353               3,568,062               

ลูกหนี้อื่น 14,239,516             18,467,999             14,278,803             18,505,516             

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,058,210)           (58,210)                  (14,000,000)           -                         

สุทธิ 181,306                  18,409,789             278,803                  18,505,516             

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 23,088,989             49,509,456             5,189,156               22,073,578             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 20,409,442              12,185,886              3,618,616                2,186,782                

เกินกําหนดชําระ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 3,522,072                19,934,208              1,262,742                1,308,412                

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 111,170                   251,330                   -                           5,105                       

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 359,589                   55,724                     8,795                       50,244                     

มากกว่า 12 เดือน 20,200                     32,488,752              20,200                     32,475,962              

      รวม 24,422,473              64,915,900              4,910,353                36,026,505              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตตามสญัญาเช่าและบริการ ดงัน้ี 

บาท

ปี

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 132,000                         

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา 33,874,443             32,529,443             32,458,443             32,458,443             

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 14,157,000             1,345,000               14,000,000             -                         

หัก  หนี้สูญ (32,458,443)           -                         (32,458,443)           -                         

ยอดคงเหลือ 15,573,000             33,874,443             14,000,000             32,458,443             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กจิการอ่ืน  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560

เงินต้น 76,680,908                    76,680,908                    

ดอกเบี้ยค้างรับ 9,150,754                      9,150,754                      

รวม 85,831,662                    85,831,662                    

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (85,831,662)                  (85,831,662)                  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ -                                -                                

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในปี 2552 บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั โรงสีธญัญรุ่งเรืองชยั (ประเทศไทย) จาํกดั (“ธญัญรุ่งเรืองชยั”) จาํนวนเงิน 70 

ลา้นบาท ต่อมาในปี 2553 บริษทัและธญัญรุ่งเรืองชยัไดต้กลงโอนดอกเบ้ียคา้งรับบางส่วน จาํนวนเงิน 6.68 ลา้นบาท เป็นส่วน

หน่ึงของเงินตน้ อยา่งไรก็ตาม ธญัญรุ่งเรืองชยัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีและเจรจาขอผอ่นผนัหลายคร้ัง 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยหุน้สามญัของธญัญรุ่งเรืองชยัของผูถื้อหุน้รายหน่ึง จาํนวน 800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท และผูบ้ริหารท่านหน่ึงของธญัญรุ่งเรืองชยัเป็นผูค้ ํ้าประกนัร่วม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดด้าํเนินการแต่งตั้งทนายเพ่ือยืน่ขอรับชาํระหน้ีกรณี บริษทั โรงสีธญัญรุ่งเรืองชยั (ประเทศไทย) จาํกดั ได้

ยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการต่อศาลลม้ละลายกลาง ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจาํนวน 

ในปี 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ กาํหนดให้บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีอตัราร้อยละ 58.73 ของ

จาํนวนเงินตน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ี คิดเป็นจาํนวนเงิน 98.37 ลา้นบาท โดยกาํหนดให้ไดรั้บชาํระหน้ีตามแผนจาํนวน 15 ปี 

ดงัน้ี 

- ปีท่ี 1 – 15 จาํนวนเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บชาํระตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ รวมเป็นจาํนวนเงิน 5.27 ลา้นบาท 

- รับชาํระงวดสุดทา้ย จาํนวนเงิน 93.10 ลา้นบาท 
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9. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

ภัตตาคารร้านอาหาร

อาหารและเครื่องดื่ม 374,743                 518,731                 -                         -                         

วัสดุสิ้นเปลือง 236,075                 169,273                 -                         -                         

รวม 610,818                 688,004                 -                         -                         

ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน

สินค้าสําเร็จรูป 47,958,898            49,048,648            47,958,898            49,048,648            

งานระหว่างทํา 4,388,000              10,505,821            4,388,000              10,505,821            

วัตถุดิบ 1,344,206              1,482,529              1,344,206              1,482,529              

รวม 53,691,104            61,036,998            53,691,104            61,036,998            

รวมทั้งหมด 54,301,922            61,725,002            53,691,104            61,036,998            

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (50,089,342)           (46,286,135)           (50,071,032)           (46,267,825)           

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,212,580              15,438,867            3,620,072              14,769,173            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา 46,286,134          11,459,404          46,267,824          11,441,094          

บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 3,803,208            34,826,731          3,803,208            34,826,731          

ยอดคงเหลือ 50,089,342          46,286,135          50,071,032          46,267,825          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย

บ้านพร้อมที่ดิน 65,009,837              73,624,354              

งบการเงินรวม

 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์สาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2561 2560

ต้นทุนขาย (7,587,517)              (49,711,686)            

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน -                          239,693                   

งบการเงินรวม

 

11. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

2561 2560 2561 2560

เงินฝากธนาคาร 15,504,492       47,550,608      9,500,000       9,500,000       หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(ดูหมายเหตุ 19 และ 22)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ทุนชําระแล้ว

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 49 80,000,000 42,591,110   42,303,420   39,199,980   39,199,980   1,107,100     -                

วิธีราคาทุนวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

สัดส่วนตามส่วนได้เสีย มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์ สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สิน ของกิจการ ของส่วนได้เสีย

ปี หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สุทธิ รายได้ กําไร ในสินทรัพย์สุทธิ ค่าความนิยม ของกิจการ

2561 8,597,131 73,003,378 990,506 3,432 80,606,571 10,414,689 2,846,510 39,497,220 3,093,890 42,591,110 

2560 6,157,463 76,344,587 2,488,405 5 80,013,640 10,694,481 3,529,469 39,209,530 3,093,890 42,303,420 

 

 
 

 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
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บาท

ร้อยละ

บริษัทย่อย สัดส่วนเงินลงทุน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท ซ.ีอ.ีไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 100 200,000,000  200,000,000  199,999,970  199,999,970  (72,749,970)    (53,659,970)  127,250,000  146,340,000  -              -              

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด 100 100,000,000  100,000,000  99,999,970    99,999,970    (81,869,970)    -              18,130,000    99,999,970    32,080,000    19,000,000    

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 75 50,000,000    50,000,000    37,499,990    37,499,990    -                -              37,499,990    37,499,990    -              -              

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 100 3,250,000     3,250,000     3,249,970     3,249,970     -                -              3,249,970     3,249,970     -              -              

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 51 49,000,000    49,000,000    24,989,980    24,989,980    -                -              24,989,980    24,989,980    -              -              

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด 100 100,000,000  -              99,999,985    -              -                -              99,999,985    -              -              -              

รวม 465,739,865  365,739,880  (154,619,940)  (53,659,970)  311,119,925  312,079,910  32,080,000    19,000,000    

ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีทุนชําระแล้ว เงินปันผล
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ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560

ยอดยกมา 53,659,970      999,970           

บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 100,959,970    11,320,000      

รับโอน  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 4) -                  41,340,000      

ยอดคงเหลือ 154,619,940    53,659,970      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัท ซี.อ.ีไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 1 ลา้น

บาท เป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 19.90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัยอ่ยได้

เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนครบแลว้ทั้งจาํนวน รวมเป็นจาํนวนเงิน 199 ลา้นบาท 

บริษัท เอซีซี อเิลคทริค จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท โดออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 9.90 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุน้เพ่ิมทุนครบแลว้ทั้งจาํนวน รวมเป็นจาํนวนเงิน 99 ลา้นบาท 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัสระบุรีโปรเจคไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัเป็นบริษทัใหม่ภายใตช่ื้อ บริษทั สระบุรี โซล่าร์ 

จาํกดั (“สระบุรี โซล่าร์”) 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จาํกดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ “บริษทั เอซีซี แคปปิตอล จาํกดั” โดยมี

ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัจะถือหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 100 โดยบริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จ ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นของบริษทัยอ่ยซ่ึงถือท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 14) กบั

บุคคลอ่ืน (ดูหมายเหตุ 38) 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 



 

107 

 

รายงานประจาํปี 2561  107 

ร้อยละ บาท

สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ กําไร(ขาดทุน)ที่แบ่ง เงินปันผลจ่ายให้กับ

ส่วนได้เสียที่ไม่มี ไม่มีอํานาจควบคุมใน ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

อํานาจควบคุม บริษัทย่อยสะสม อํานาจควบคุมใน ควบคุมในระหว่างปี

บริษัทย่อย บริษัทย่อยในระหว่างปี

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

   ปี 2561 25 11,791,114              (1,315,400)                  -                            

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

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

   ปี 2561 49 24,719,147              1,605,025                   -                            

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

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

บาท

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 68,476,006             74,943,773             7,358,159               2,772,304               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 806,752                  905,533                  43,598,177             45,452,011             

หนี้สินหมุนเวียน 21,515,501             15,723,220             509,096                  1,052,637               

หนี้สินไม่หมุนเวียน 602,801                  7,700,028               -                          -                          

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

รายได้ 12,135,719          80,837,380           6,624,671            2,499,566           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (5,261,602)           17,474,126           3,275,562            (837,033)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                       -                        -                       -                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (5,261,602)           17,474,126           3,275,562            (837,033)             

สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,914,218            34,501,871           5,059,176            1,988,850           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 955                      50,916                  (18,211)                (935,252)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,320,990)           (36,548,583)          (77,859)                -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2,594,183            (1,995,796)            4,963,106            1,053,598           
  

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัดบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

 

14. ทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 146,807,352                   

เพิ่มขึ้น -                                  

ลดลง -                                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 146,807,352                   

เพิ่มขึ้น -                                  

ลดลง -                                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 146,807,352                   
 

บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั มีวตัถุประสงค์ในการถือท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีดินจดัสรรและจาํหน่ายในอนาคต ปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัไดช้ะลอการพฒันาท่ีดินดงักล่าว เน่ืองจากอสงัหาริมทรัพยใ์นบริเวณจงัหวดัภูเก็ตมีสภาวะการชะลอตวั 

ระหวา่งปี 2561 บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินดงักล่าว เพ่ือเป็นหลกัประกนัการออกหุ้นกูข้องบริษทั (ดู

หมายเหตุ 24)  

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ของบริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั (ดูหมายเหตุ 13) ซ่ึงถือ

ท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 38) 

15. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
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บาท

ถือหุ้น งบการเงินรวมและ

ตราสารทุน ลักษณะธุรกิจ (%) ทุนชําระแล้ว งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทรัพยากรนํ้าสยาม จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ 8.93        503,660,000       49,950,000                       

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (49,950,000)                      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ -                                    

 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 49,950,000                    

หัก กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (49,950,000)                   

ยอดคงเหลือ -                                 

 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาขายเงินลงทุนดงักล่าวกบับริษทัอ่ืน จาํนวน 45 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 บาท 

รวมเป็นจาํนวนเงิน 45,000 บาท 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
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รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บาท

ที่ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

หมายเหตุ ปรับปรุงที่ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 215,237,501        382,765,454        28,153,334          6,068,785            632,225,074        

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                       10,824,731          -                       224,956               11,049,687          

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

จําหน่าย / โอนออก -                       -                       (6,105,504)           (6,293,741)           (12,399,245)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,585,289          90,751,552          22,047,830          -                       133,384,671        

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                       -                       -                       -                       -                       

จําหน่าย / โอนออก (20,585,289)         (90,742,752)         (2,290,410)           -                       (113,618,451)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                       8,800                   19,757,420          -                       19,766,220          

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,482,789            113,232,143        26,243,678          -                       145,958,610        

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า 566,525               9,961,528            410,994               -                       10,939,047          

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -                       64,686,636          20,834,307          -                       85,520,943          

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า -                       975,269               228,971               -                       1,204,240            

จําหน่าย / โอนออก -                       (65,657,086)         (1,847,650)           -                       (67,504,736)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                       4,819                   19,215,628          -                       19,220,447          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,585,289          26,064,916          1,213,523            -                       47,863,728          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                       3,981                   541,792               -                       545,773               

งบการเงินรวม
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บาท

ที่ดินและส่วน อาคารและระบบ อาคาร

ปรับปรุงที่ดิน สาธารณูปโภค อาคารชุด ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 20,585,289        79,926,821        28,153,334        6,068,785          134,734,229      

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                     10,824,731        -                     224,956             11,049,687        

จําหน่าย / โอนออก -                     -                     (6,105,504)         (6,293,741)         (12,399,245)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,585,289        90,751,552        22,047,830        -                     133,384,671      

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -                     -                     -                     -                     -                     

จําหน่าย / โอนออก (20,585,289)       (90,742,752)       (2,290,410)         -                     (113,618,451)     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                     8,800                 19,757,420        -                     19,766,220        

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -                     60,142,229        26,243,678        -                     86,385,907        

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า -                     4,544,407          410,994             -                     4,955,401          

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -                     64,686,636        20,834,307        -                     85,520,943        

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า -                     975,269             228,971             -                     1,204,240          

จําหน่าย / โอนออก -                     (65,657,086)       (1,847,650)         -                     (67,504,736)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                     4,819                 19,215,628        -                     19,220,447        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,585,289        26,064,916        1,213,523          -                     47,863,728        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                     3,981                 541,792             -                     545,773             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ล้านบาท

2561 2560 2561 2560

ค่าเสื่อมราคา

แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ 1.20 10.94 1.20 4.96 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 16.71                    16.71                    16.71                    16.71                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาจะขายท่ีดินและอาคารโรงงาน กบับริษทัอ่ืน (“ผูซ้ื้อ”) มูลค่าตามสัญญา 

จาํนวนเงิน 240 ลา้นบาท ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี 45.67 ลา้นบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี 7.67 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 17) โดยผูซ้ื้อไดจ่้ายเงินครบทั้งจาํนวนแลว้ และบริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินและอาคารโรงงานดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวซ่ึงสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน

เงิน 172.32 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 

ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จํากัด ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคา

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 47.61 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมิน จาํนวนเงิน 281.25 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

การประเมินราคามีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน คือ วิธีตน้ทุนทดแทนสาํหรับท่ีดินและอาคารโรงงานให้เช่า ตามมาตรฐาน

วชิาชีพของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 

ปี 2561 บริษทัไดว้่าจา้งบริษทั เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 0.55 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมิน จาํนวนเงิน 28.41 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

การประเมินราคามีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอาคารชุด ตามมาตรฐานวิชาชีพของ

สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 บริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั ไดย้กเลิกสัญญาเช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์กบับริษทั คุม้ขนัโตก

เชียงใหม่ (2558) จาํกดั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

อาคารและ เครื่องจักร งานระหว่าง

หมายเหตุ ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 4,698,043 259,682,741 432,327,089 46,138,433 6,051,438 46,239,939 795,137,683 

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -     18,235,335 45,788,142 3,644,201 1,399,000 18,534,551 87,601,229 

โอนเข้า - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 194,652,212 302,838,633 -     -     -     -     497,490,845 

จําหน่าย / โอนออก -     (16,995,665) -     (1,144,218) -     (12,308,372) (30,448,255)

โอน / ปรับปรุง -     -     -     -     -     (49,261,973) (49,261,973)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 199,350,255 563,761,044 478,115,231 48,638,416 7,450,438 3,204,145 1,300,519,529 

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -     6,164,862 8,888 2,045,422 -     3,712,511 11,931,683 

จําหน่าย / โอนออก (4,698,043) (17,423,192) (67,495) (99,447) -     (130,738) (22,418,915)

โอน / ปรับปรุง -     -     -     -     -     (6,785,918) (6,785,918)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 194,652,212 552,502,714 478,056,624 50,584,391 7,450,438 -     1,283,246,379 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -     73,446,152 95,438,050 22,478,683 2,251,027 -     193,613,912 

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า 1,731,050 28,059,339 22,024,329 9,490,957 939,893 -     62,245,568 

โอนเข้า - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 7,049,314 58,507,035 -     -     -     -     65,556,349 

จําหน่าย / โอนออก -     (16,995,583) -     (1,084,337) -     -     (18,079,920)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 8,780,364 143,016,943 117,462,379 30,885,303 3,190,920 -     303,335,909 

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า 2,297,576 33,649,309 22,594,839 9,695,258 993,488 -     69,230,470 

จําหน่าย / โอนออก -     (14,500,714) (13,527) (63,633) -     -     (14,577,874)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 11,077,940 162,165,538 140,043,691 40,516,928 4,184,408 -     357,988,505 

งบการเงินรวม
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รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บาท

อาคารและ เครื่องจักร งานระหว่าง

ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -     -     -     6,764,000 -     -     6,764,000 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -     -     -     (578,000) -     -     (578,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -     -     -     6,186,000 -     -     6,186,000 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -     -     139,614,000 -     -     -     139,614,000 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -     -     -     -     -     -     -     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -     -     139,614,000 6,186,000 -     -     145,800,000 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 190,569,891 420,744,101 360,652,852 11,567,113 4,259,518 3,204,145 990,997,620 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 183,574,272 390,337,176 198,398,933 3,881,463 3,266,030 -     779,457,874 

งบการเงินรวม
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บาท

อาคารและ เครื่องจักร งานระหว่าง

หมายเหตุ ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 4,698,043 39,483,973 1,925,724 3,682,835 6,051,438 53,578 55,895,591 

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -     355,848 58,000 370,449 -     422,351 1,206,648 

จําหน่าย / โอนออก -     (16,995,665) -     (1,090,514) -     (406,167) (18,492,346)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,698,043 22,844,156 1,983,724 2,962,770 6,051,438 69,762 38,609,893 

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า -     -     -     185,745 -     60,976 246,721 

จําหน่าย / โอนออก (4,698,043) (17,220,589) (60,795) (93,346) -     (130,738) (22,203,511)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -     5,623,567 1,922,929 3,055,169 6,051,438 -     16,653,103 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -     31,961,050 1,089,387 1,705,082 2,251,026 -     37,006,545 

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า -     1,539,202 85,767 590,234 773,688 -     2,988,891 

จําหน่าย / โอนออก -     (16,995,583) -     (1,045,582) -     -     (18,041,165)

โอน / ปรับปรุง -     -     -     -     -     -     -     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -     16,504,669 1,175,154 1,249,734 3,024,714 -     21,954,271 

ค่าเสื่อมราคา / โอนเข้า -     1,154,466 85,989 591,508 773,688 -     2,605,651 

จําหน่าย / โอนออก -     (14,298,115) (6,828) (58,031) -     -     (14,362,974)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -     3,361,020 12,543,145 1,783,211 3,798,402 -     10,196,948 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,698,043 6,339,487 808,570 1,713,036 3,026,724 69,762 16,655,622 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -     2,262,547 668,614 1,271,958 2,253,036 -     6,456,155 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ล้านบาท

2561 2560 2561 2560

ค่าเสื่อมราคา

แสดงไว้ใน

   - ต้นทุนขายและการให้บริการ 63.70 58.68 0.02 0.12 

   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5.53 3.57 2.58 2.87 

รวม 69.23 62.25 2.60 2.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด

ค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 2.24                      2.19                      2.24                      2.19                      

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

- ยานพาหนะ 2.81                      3.85                      2.00                      2.62                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั 

บริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั ไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารสาํนกังาน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 22) 

ผู้ให้เช่า ระยะเวลา อัตราค่าเช่าต่อปี หมายเหตุ

บาท

สัญญาเช่าที่ดิน บุคคลอื่น 3 ก.ค. 2555 - 2 ก.ค. 2567 50,000                     -

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 
 

บริษัท ซี.อ.ีไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั 

บริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการออกหุ้นกูข้องบริษทั (ดูหมาย

เหตุ 24) 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั 

ระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ใชใ้นธุรกิจพลงังานทดแทนโซลาร์ฟาร์ม จาํนวนเงิน 

139.61 ลา้นบาท 
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18. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15,300               148,137             -                     -                     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (12,689,447)       (11,366,970)       -                     (1,237,439)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

บาท

รายได้ รายได้

1 มกราคม 2560 (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 2560 (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สิน -                    148,137            148,137             (148,137)           -                     

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -                    -                    -                     15,300              15,300               

รวม -                    148,137            148,137             (132,837)           15,300               

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนชั่วคราว -                    -                    -                     (101,685)           (101,685)            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,134,477)        (2,232,493)        (11,366,970)       (1,220,792)        (12,587,762)       

รวม (9,134,477)        (2,232,493)        (11,366,970)       (1,322,477)        (12,689,447)       

งบการเงินรวม

 
บาท

รายได้ รายได้

1 มกราคม 2560 (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 2560 (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,237,439)           -                       (1,237,439)           1,237,439            -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ล้านบาท ร้อยละ

สถาบันการเงิน ประเภทสินเชื่อ วงเงิน อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ สินเชื่อเพื่อการนําเข้า 30                         MLR

ธนาคารพาณิชย์ หนังสือคํ้าประกัน 3                           -

 
บริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จาํนวนเงิน 15.50 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือดงักล่าว 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า 4,364,868             5,178,327             484,257                732,400                

เจ้าหนี้อื่น

   เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน 1,582,138             3,507,024             977,344                -                       

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

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,474,023           16,026,495           6,779,833             11,714,450           

รวม 14,658,805           22,136,163           10,359,821           14,317,094           

รวมทั้งหมด 19,023,673           27,314,490           10,844,078           15,049,494           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

21. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 22 48,835,284          40,387,500          -                       -                       

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 23 50                        1,000,616            583,970               748,406               

หุ้นกู้ 24 -                       597,414,411        -                       597,414,411        

รวม 49,683,134          638,802,527        583,970               598,162,817        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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22. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 192,466,715            222,546,843            

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (48,835,284)             (40,387,500)             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143,631,431            182,159,343            

งบการเงินรวม

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

ร้อยละ

ระยะเวลา อ้างอิง

วงเงิน สถาบันการเงิน 2561 2560 2561 2560 จ่ายชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย 

1 ธนาคารพาณิชย์ 228 -  192.47 -       มี.ค. 2561 - MLR จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน ดังนี้

พ.ค. 2565 งวดที่ 1-49   เดือนละ 4.70 -5.20 ล้านบาท

งวดที่ 50      จ่ายชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด

2 ธนาคารพาณิชย์ -  375 -       215.59 มี.ค. 2556 - MLR จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน จํานวน 112

ก.ค. 2565 งวด ในอัตราร้อยละ 0.67-1.87 ของเงินต้น

3 ธนาคารพาณิชย์ 68   68   -       6.96     3 ปี MLR จ่ายชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชําระ

เงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

รวม 192.47 222.55 

การชําระหนี้

ล้านบาท

มูลหนี้วงเงิน

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560

ยอดยกมา 222,546,843            303,126,717            

เพิ่มขึ้น 228,000,000            17,316,364              

ลดลง (258,080,128)          (97,896,238)            

ยอดคงเหลือ 192,466,715            222,546,843            

งบการเงินรวม
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หลกัประกนั 

บริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั ไดน้าํเงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจาํนองสิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารสาํนกังาน ส่ิงปลูก

สร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(ดูหมายเหตุ 17) โอนสิทธิการรับเงินสาํหรับ

การดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง บริษทั เอซีซี อิเลคทริค จาํกดั และผูถื้อหุ้นบริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั ไดจ้าํนาํ

เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และได้

นาํบญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือเป็นหลกัประกนั นอกจากน้ี บริษทัและบริษทั ไพรม แมนชัน่ จาํกดั และผูถื้อหุ้นของบริษทั ไพรม 

แมนชัน่ จาํกดั ไดค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวโดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 4) ทั้ งน้ี ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยไดจ่้าย

ชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแลว้ทั้งจาํนวน 

 

23. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

ปี มูลค่าปัจจุบัน รอตัดบัญชี ` ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบัน รอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

1 847,850 25,786 873,636 1,000,616 66,724 1,067,340 

2 - 5 366,802 16,275 383,077 1,281,510 39,774 1,321,284 

รวม 1,214,652 42,061 1,256,713 2,282,126 106,498 2,388,624 

งบการเงินรวม

2561 2560

 

บาท

ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

ปี มูลค่าปัจจุบัน รอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบัน รอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

1 583,970 2,338 586,308 748,406 31,607 780,012 

2 - 5 -     -     -     648,543 2,337 650,880 

รวม 583,970 2,338 586,308 1,396,949 33,944 1,430,892 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะ กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.09 ลา้นบาท (ปี 2560 : 0.09 ลา้น

บาท) ในงบการเงินรวม และ 0.07 ลา้นบาท (ปี 2560 : 0.07 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวนเงิน 0.85 ลา้นบาท (ปี 2560 : 1 ลา้นบาท) ในงบ

การเงินรวม และ 0.58 ลา้นบาท (ปี 2560 : 0.75 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
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24. หุ้นกู้ 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560

หุ้นกู:้ มูลค่าที่ตราไว้

    หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559        -                              600,000,000               

    หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561       255,200,000               -                              

หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (10,525,177)                (2,585,589)                  

หุ้นกู้ 244,674,823               597,414,411               

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -                              (597,414,411)              

หุ้นกู้ระยะยาว 244,674,823               -                              

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย 17,553,636                 12,215,589                 

หัก ตัดจําหน่าย (7,028,459)                  (9,630,000)                  

สุทธิ 10,525,177                 2,585,589                   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ระหวา่งปี 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้

กู ้และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด จาํนวน 600,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท จาํนวนเงินรวม 600 ลา้น

บาท กาํหนดอายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วนัท่ี 9 เมษายน 2561 เพ่ือจาํหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกูด้งักล่าวไปใชช้าํระคืนหน้ีเดิม และเพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 

ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูทุ้กประเภทภายในวงเงินไม่เกิน 

จาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่ากนั การออกหุน้กูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 2 - 4 เมษายน 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูมี้ประกนั คร้ังท่ี 1/2561 จาํนวน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 

1,000 บาท จาํนวนเงินรวม 300 ลา้นบาท กาํหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563 เพ่ือ

จาํหน่ายแก่นกัลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูด้งักล่าวไป

ใชช้าํระคืนหน้ีเดิม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.8 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ทั้งน้ี บริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั ไดจ้ด

จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและบริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินเปล่าเพ่ือเป็นหลกัประกนัหุ้นกูข้อง

บริษทั  

 

 

 



 

 

               122 รายงานประจาํปี 2561 

รายงานประจาํปี 2561| บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

25. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 4,079,734          3,842,722          2,971,323          3,000,563          

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,079,734          3,842,722          2,971,323          3,000,563          

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

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

ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:

   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 932,991               879,183                684,403               661,380                

   ต้นทุนดอกเบี้ย 145,901               114,682                128,237               100,908                

   หนี้สินลดลงจากการเกษียณ (841,880)             -                        (841,880)              -                        

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายปี 4,079,734            3,842,722             2,971,323            3,000,563             
   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่

พนักงานท่ีเกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือน

สุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

ร้อยละ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 0.5 - 3.48 1.86 - 3.48 3.48 3.48

อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.5 - 8.76 4 - 8.76 8.76 8.76 

อัตราการลาออก 0 - 10 0 - 15 0 - 11 0 - 11

อัตรามรณะ ตารางมรณะปี 2551 และ 2560 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551 ตารางมรณะปี 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน ์
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (153,750)            164,252            (106,120)           113,330            

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) 175,427             (162,176)           121,431             (114,906)           

อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (154,639)            96,838              (132,320)           75,825              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

26. ทุนเรือนหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 375,000,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 374,999,912.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงั

มิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 350 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 374,999,912.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 524,999,912.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 

600,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 และ 24 มกราคม 2561 

ตามลาํดบั 

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 2 

หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจ

ในการพิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็น และสมควร รวมถึงการกาํหนดวนัและเวลาท่ีเสนอขายและรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว 

ระหวา่งปี 2561 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้จาํนวนเงินรวม 84.42 ลา้นบาท (บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การจาํหน่ายหุน้เพ่ิมทุน จาํนวนเงิน 1.41 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั) 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 
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ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 300 ลา้นหน่วย อตัราการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ หุ้นสามญั 4 หุ้นต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท "ใบสําคัญแสดง

สิทธิ ครั้งที่ 1  หรือ "ACC-W1"

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 1 หุ้น

ราคาในการใช้สิทธิ : 1.25 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยกําหนดวันใช้สิทธิวันแรก คือวันสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีวันกําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของตลาดหลักทรัพย์

ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิดัง

กล่าว

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 299,999,650 หน่วย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 

27. การจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทร่วม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดบับลิว.โซล่า จาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล          อตัรา

หุน้ละ 0.2019 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1.62 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอซีซี อิเลคทริค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล อตัราหุน้

ละ 190 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอซีซี อิเลคทริค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล          อตัรา

หุน้ละ 3.208 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 32.08 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 2.10 ลา้นบาท 
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28. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือและ

    งานระหว่างทํา 6,312,892             4,690,048             7,207,570             5,359,742             

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 8,389,754             20,776,156           3,666,062             1,902,720             

เงินเดือน และค่าแรงพนักงาน 59,337,939           54,357,725           26,312,117           26,524,978           

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 72,063,681           75,548,800           4,003,033             8,137,432             

สํารองสินค้าเสื่อมสภาพ 3,803,208             34,826,731           3,803,208             34,826,731           

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                        -                        100,959,970         11,320,000           

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 144,127,079         -                        4,513,079             -                        

หนี้สงสัยจะสูญ 14,157,000           1,727,491             14,000,000           382,491                

ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น 1,915,254             3,626,315             1,501,224             3,549,275             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

30. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบี้ยจ่าย 30,529,673        49,755,996        20,713,974        36,519,453        

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ 7,028,460          9,685,681          7,028,460          9,685,681          

รวม 37,558,133        59,441,677        27,742,434        46,205,134        

หัก ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน -                     (239,693)            -                     -                     

สุทธิ 37,558,133        59,201,984        27,742,434        46,205,134        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง

ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ปัจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และจะจ่ายใหพ้นกังานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั ในปี 2561 บริษทัได้

จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.73 ลา้นบาท (ปี 2560: 0.61 ลา้นบาท) 

32. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณข้ึนในอัตราท่ีกําหนดโดย

กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สําหรับปีปัจจุบัน 4,665,267 1,052,523 4,665,268 -     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว 1,455,314 2,084,356 (1,237,439) -     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,120,581 3,136,879 3,427,829 -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

127 

 

รายงานประจาํปี 2561  127 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (32,858,039) (45,668,354)

บวก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (18,535,998) (31,587,147)

(51,394,037) (77,255,501)

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (10,278,807) 20 (15,451,100)

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 34,622,587 8,456,133 

รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 4,599,385 6,288,578 

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (214,782) -     

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (19,589,902) (278,884)

ขาดทุนทางภาษีที่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (3,085) -     

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (4,342,723) 847,684 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม (127,406) 1,190,112 

ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน - 4,665,267 - 1,052,523 

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว 1,455,314 2,084,356 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12 6,120,581 4 3,136,879 

2561 2560

งบการเงินรวม
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อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 31,685,633 (74,946,339)

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 6,337,127 20 (14,989,268)

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 26,296,307 7,251,107 

รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 4,572,357 5,724,252 

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (6,637,420) -     

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (16,936,465) (278,884)

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (8,966,638) 2,292,793 

ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน -                4,665,268 -                -     

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว (1,237,439) -     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 3,427,829 -                -     

2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการหลกัในการผลิตและจาํหน่ายพดัลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ห้องจดัเล้ียงและร้านอาหาร 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ลงทุนในพลงังานทดแทน และการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกั

ในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดด้งัน้ี 
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พันบาท

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้ 28,725        17,091        6,248          34,715        88,520        72,808        11,850        80,786        96,299        92,616        231,642      298,016      

ผลการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน)ขั้นต้น 6,109 (27,781) 3,785 17,855        2,352 5,875 3,235 31,075        49,247        46,979        64,728        74,003        

รายได้อื่น 177,304      16,414        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (16,834) (15,566)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (221,893) (63,046)

ต้นทุนทางการเงิน (37,558) (59,202)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,395 1,729 1,395 1,729 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (32,858) (45,668)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6,121) (3,137)

ขาดทุนสําหรับปี (38,979) (48,805)

พัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมพลังงานทดแทนห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

พันบาท

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

เงินลงทุนชั่วคราว -     -     -     -     -     -     -     -     54,321 168,096 95,912 -     150,233 168,096 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5,011 21,897 -     -     2,317 3,205 -     510 15,761 23,897 -     -     23,089 49,509 

สินค้าคงเหลือ 3,620 14,769 -     -     593 670 -     -     -     -     -     -     4,213 15,439 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -     -     -     -     -     -     65,010 73,624 -     -     -     -     65,010 73,624 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 9,500 9,500 -     -     -     -     -     1 6,004 38,050 -     -     15,504 47,551 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม -     -     -     -     -     -     -     -     42,591 42,303 -     -     42,591 42,303 

ที่ดินรอการพัฒนา -     -     -     -     -     -     146,807 146,807 -     -     -     -     146,807 146,807 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -     -     546 47,864 -     -     -     -     -     -     -     -     546 47,864 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,456 16,655 -     -     395,930 430,333 100 140 376,972 543,870 -     -     779,458 990,998      

สินทรัพย์รวม 1,286,158 1,633,961 

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 10,844 15,049 -     -     5,122 9,191 339 632 2,689 2,442 30 -     19,024 27,314 

หนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -     -     -     -     -     -     -     -     49,683 638,803 -     -     49,683 638,803 

หุ้นกู้ -     -     -     -     -     -     -     -     244,675 -     -     -     244,675 -     

เงินประกัน -     -     61 3,704 30 -     -     -     -     -     -     -     91 3,704 

หนี้สินรวม 486,827 880,071 

พัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พลังงานทดแทน แฟคเตอริ่ง
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 2 

ราย จาํนวนเงินรวม 2.35 ลา้นบาท (ปี 2560: จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวม 12.50 ลา้นบาท) และส่วนงานพลงังานทดแทน 

จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวม 96.30 ลา้นบาท (ปี 2560: จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวม 92.62 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

บริษัท 

36.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร เดือนละ จาํนวนเงิน 0.38 ลา้นบาท 

พันบาท

1 2-5 รวม

ค่าเช่าขั้นตํ่า 4,378               900                  5,278               

ปี

 

บริษัทย่อย 

36.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท 

36.3 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี  

34.3.1 สญัญาบริการ จาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท 

34.3.2 สญัญาซ้ือสินคา้และอุปกรณ์ จาํนวนเงิน 0.30 ลา้นบาท 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั 

สญัญาเช่าท่ีดินเปล่า อตัราค่าเช่าต่อปี จาํนวนเงิน 50,000 – 100,000 บาท 

พันบาท

1 2-5 5 ปีขึ้นไป รวม

ค่าเช่าขั้นตํ่า 50                    200                  1,200               1,450               

ปี

 

 

 

สญัญาบริการบาํรุงรักษา ใหค้าํปรึกษา และบริหารจดัการ อตัราค่าบริการต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท 
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พันบาท

1 2-5 5 ปีขึ้นไป รวม

ค่าเช่าขั้นตํ่า 10,119             33,901             3,129               47,149             

ปี

 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จาํกดั 

สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร เดือนละ จาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท 

พันบาท

1 2-5 รวม

ค่าเช่าขั้นตํ่า 1,529               1,211               2,740               

ปี

 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 

สญัญาใหบ้ริการพ้ืนท่ี อตัราค่าบริการ ตามสดัส่วนร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

35. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จาํกดั และบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับ

การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์หลกั ๆ ดงัน้ี 

1) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

3) ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 

50 ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2) 

4) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัไดรั้บการส่งเสริม 

5) ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปาเป็นจาํนวน 2 เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

6) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

7) อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมดว้ย 
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36. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

บริษัท

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -                        54,320,603           -                        54,320,603           

บริษัทย่อย

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -                        95,912,159           -                        95,912,159           

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

บริษัท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 0.55 ล้านบาท -                        28,406,000           -                        28,406,000           
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้สําหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2  

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัสุดทา้ยของรอบรายงาน 

มูลค่ายุติธรรมของอาคารชุด คาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

37. การเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวธีิปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ

ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง

กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบั

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากการท่ี

คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหุน้กู ้ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด โดยกลุ่มบริษทัมิไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

ล้าน

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.01              -               0.01              0.02              

2561 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือ

และการกาํหนดวิธีการชาํระเงินจากการขายสินคา้และการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความ

เสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

มูลค่ายุตธิรรม 

สินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีการให้

สินเช่ือระยะสั้ น และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู ้ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงทาํให้ราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามญัของบริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั (“เอซีซี 

กรีน เอนเนอร์จี”) (ดูหมายเหตุ 13) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 14) จาํนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด กบับุคคลอ่ืน (“ผูจ้ะซ้ือ”) มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 185 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

ดงัน้ี 

1) ราคาหุน้ท่ีซ้ือขาย จาํนวนเงิน 38.30 ลา้นบาท 

2) ภาระหน้ีสินท่ี เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี มีต่อบริษทั จาํนวนเงิน 146.70 ลา้นบาท 

ผูจ้ะซ้ือตกลงวางเงินมดัจาํ จาํนวนเงิน 37 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเงินมดัจาํดงัน้ี 

1) ผูจ้ะซ้ือวางเงินมดัจาํในวนัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 
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2) ผูจ้ะซ้ือตกลงวางเงินมดัจาํภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ จาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท 

ผูจ้ะซ้ือตกลงชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ จาํนวนเงิน 148 ลา้นบาท ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัทาํสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นพร้อม

ทั้งโอนกรรมสิทธ์ิหุน้ท่ีซ้ือขาย 

คู่สัญญาตกลงภาระหน้าท่ีของบริษทัในการโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นท่ีซ้ือขายอยู่ภายใต้ความสําเร็จของเง่ือนไขทุกขอ้

ดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุน้ท่ีซ้ือขายพร้อมท่ีดินรอการพฒันาใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ 
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ขอมูลอื่นๆ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
 

 

 

บริษัทยอย กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด     นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงนามรวมกบันายศริน เรืองศร ลงนามรวมกัน 

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จํากัด   นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงนามรวมกัน นายศริน เรืองศร  

บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด   นางงามนิจ เรืองศร ลงนามรวมกับ นายเอกวัชร  เศวตรัตน  

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงนามรวมกัน นายศริน เรืองศร 

บริษัท เอซีซี แคปปตอล จาํกัด นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงนามรวมกัน นายศริน เรืองศร 

บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด นางสาวยพุาภรณ อยูชวักัลป หรือ นางวัลภรณ ชื่นชาญรู ลงนามรวมกับ นายเอก

วัชร เศวตรัตนหรือ นายปวินท  เรืองวรบูรณ 

บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จาํกดั นางสาวยพุาภรณ อยูชวักัลป หรือ นายอัควิทธิ์ เหลาอุดมกุล ลงนามรวมกับนาย

เอกวัชร เศวตรัตน หรือ นายปวินท  เรืองวรบูรณ 

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงนามรวมกัน นายศริน เรืองศร 
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