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A N N U A L

Trading
Hospitality
Real Estate
Green Energy

R E P O R T

Growth together

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

PRODUCT’S BRAND

ACC Group

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร
สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. ขอมูลทั่วไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอื่นๆ
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
5. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
6. โครงสรางการจัดการ
7. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ความรับผิดชอบตอสังคม
9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สวนที่ 3

สวนที่ 4

10. รายการระหวางกัน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
13. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
14. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอมูลอื่นๆ
15. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ

หนา
1
2-6
7-13
14-21
22-23
24-25
26-27
28-40
41-44
45-46
47-48
49-51
52-62
63
64-68
69-135
136
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุน
ในป 2561 บริ ษั ท ยั ง คงดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก 4 ธุ ร กิ จ ได แ ก ธุ ร กิ จ พั ด ลมเพดาน ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทน ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ซึ่งแตละธุรกิจมีผลประกอบการดังตอไปนี้
ธุรกิจพัดลมเพดาน ในปที่ผานมาขยายตัวเล็กนอย จากการที่บริษัทจัดทําการโปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดชาย บริษัทไดขยาย
ตลาดเขาไปในกลุมหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Modern Trade) และชวงปลายป บริษัทสามารถนําสินคาเขาไปจําหนายในกลุม
เดอะมอลล และสยามพารากอน
ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปที่ผานมา รายไดจากการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Roftop)
เปนไปตามประมาณการที่คาดการณไว แตในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) ซึ่ง
เปนสวนที่บริษัทขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค รายไดต่ํากวาประมาณการ มีสาเหตุหลักจากราคาคาไฟฟาที่การไฟฟารับซือ้
ไมเติบโตตามประมาณการที่ไดคาดการณไว จากตนทุนพลังงานที่ลดลง และในปที่ผานมาประเทศไทยมีฝนตกมากวาปกติ อยางไร
ก็ตามบริษัทไดเพิ่มความถี่ในการลางแผงโซลาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่บริษัทไดลงทุนผานบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแรกภายใต
ชื่อโครงการ “ทาวนไลน สัตหีบ” ซึ่งเปนโครงการบานแถวในทําเลอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทสามารถรับรูรายไดแลวจํานวน
15 ยูนิต จากทั้งหมด 32 ยูนิต
ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ที่จังหวัดเชียงใหม ในปที่ผานมาการทองเที่ยวประสบปญหานักทองเที่ยวลดลง โดยเฉพาะนัก
ทองเทียวชาวจีน แตบริษัทยังสามารถทํารายไดถึง 88.52 ลานบาท แสดงใหเห็นวาธุรกิจนี้ มีศักยภาพสามารถเติบโตไดอีก
บริษัทภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ พนักงานที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร รวมกัน
อยางตอเนื่องไดมุงมั่นพัฒนาธุรกิจ ดําเนินการตามกลยุทธของบริษัท และรักษามาตรฐานอยางตอเนื่อง พัฒนาองคกรดา น
ทรัพยากรมนุษย ใหมีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ใหมีกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพนักงานมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง ขององคกร เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการดําเนิน
ธุรกิจตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และ
รวมกันตอตานธุรกิจคอรัปชั่น มาโดยตลอด
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ใหความไววางใจและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางดี รวมทั้งขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่รวมมือรวมใจกาวผานอุปสรรค
ตางๆ และทุมเทในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ขอยืนยันความมุงมั่นตั้งใจที่จะ
สรางใหบริษัทเติบโตมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารงานดวยความเปนมืออาชีพและมีภาพลักษณขององคกรที่ดี เพื่อสราง
ความสําเร็จอยางยั่งยืนใหกับองคกรตอไป

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

นายเอกวัชร เศวตรัตน

อายุ 74 ป สัญชาติไทย

อายุ 38 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน / รองกรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 133/2560
ประสบการณทํางานในอดีต

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

25 เมษายน 2560

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.IMS (Information Management System), Monash University,
Australia

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

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

หมายเหตุ :

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อดีตรองเสนาธิการทหาร
อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

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

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
ประสบการณทํางานในอดีต
2554 - 2556 : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส คอมเมิรซ เซอรวิสส
2554

: ผูจัดการฝายธุรกิจตางประเทศ
บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ (THRE)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
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นายศริน เรืองศร

ดร. อริชัย รักธรรม

อายุ 39 ป สัญชาติไทย

อายุ 51 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจดั การ
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

31 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรการเงิน Claremont Graduate School, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
London Metropolitan University, UK

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Claremont Graduate School, USA

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 234/2560

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 15/2549

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

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

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 67/2548

2560 - ปจจุบัน : กรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 30/2547
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ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Eastern Washington University, USA

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

บจ. สระบุรี โซลาร

2550 - ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

2558 - ปจจุบัน : กรรมการ

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

บจ. เอซีซี อีเลคทริค
บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอรจี

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)

2552 - ปจจุบัน : วิทยากร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางานในอดีต

2541 - ปจจุบัน : ผูจัดการทั่วไป

2553 - 2558 : กรรมการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บจ. ไพรม แมนชั่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

บจ. จินตนา อินเตอรเทรด
2553 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะผูบริหาร

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

บจ. อินเนอแวร เซ็นเตอร
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี
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นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

นายพสุ สุขุมวาท

อายุ 59 ป สัญชาติไทย

อายุ 55 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

22 พฤศจิกายน 2556

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

แพทยศาสตรบัณฑิต CEBU Institute of Medicine, Philippines

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร University of San Carlos, Philippines
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

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

2551 - ปจจุบัน : ผูชวยกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจําจังหวัดเชียงใหม

2559 – ปจจุบัน : ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ

ประสบการณทํางานในอดีต

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

2540 - 2551 : แพทยประจําคลินิก

2556 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาความรวมมือ

2537 - 2538 : กรรมการ

มูลนิธิสัมมาชีพ

บจ. เอพีเอ็ม ทราเวิล

2552 - ปจจุบัน : กรรมการ

2533 - 2539 : ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บจ. อิงนที รีสอรท ปทุมธานี

บจ. ฮารท ออยส สยามอิมพอรต เอ็กซปอรต

2553 - 2560 : ที่ปรึกษา

2533 - 2539 : ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย

บจ. ยูไนเต็ด ไฮ-เทค อิเล็กทรอนิกส อีควิปเมนท
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น

ไมมี

2552 - 2560 : ผูจัดการโครงการพิเศษ
หจก. ศุขเจริญกิจ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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นายปวินท เรืองวรบูรณ

นายกานต กังพิศดาร
อายุ 39 ป สัญชาติไทย

อายุ 39 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง
กรรมการ

ตําแหนง
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

25 เมษายน 2560

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น
2561 - ปจจุบัน : นักวิเคราะหธุรกิจอาวุโส
บจ. อาร วี คอนเน็กซ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 233/2560
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 120/2558

ประสบการณทํางานในอดีต
2550 – 2560 : นักวิเคราะหอาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น
ไมมี

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
ประสบการณทํางานในอดีต
2550 - 2557 : ผูจัดการสวนงานบริหารการลงทุน
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส (INTUCH)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

ลาออกจากกรรมการเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
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นายกิตติ กนกอุดมทรัพย

นางสาว ทรรศนภรณ สัตยเสวนา

อายุ 53 ป สัญชาติไทย

อายุ 34 ป สัญชาติไทย

ตําแหนง
กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ตําแหนง

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

19 ธันวาคม 2557

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

14 สิงหาคม 2561

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา

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

วันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก

ไมมี

แตงตั้งเปนรักษาการเลขานุการบริษัทเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2562

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
ประสบการณทํางานในอดีต
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

ลาออกเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2562
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การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก แบงเปน 3 สวน ไดแก ธุรกิจ
จําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัทตัดสินใจเขาสูธุรกิจดังกลาว ดวยเห็นวาเปน
ธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได มีศักยภาพในการเติบโตสูง และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงเนน
ในธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน โดยอาจมีการขยายสูผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลอดไฟแอลอีดี เปนตน ซึ่งสินคาดังกลาว
เริ่มเปนที่นิยมในทองตลาดและมีแนวโนมการเติบโตที่ดี
เพื่อรองรับนโยบายการดําเนินธุรกิจหลังปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทจึงไดเพิ่มเติมวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ใหครอบคลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน โดยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตป 2558
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจากการเผา
ไหมวัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ํา เปนตน
2) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอาคารชุด หองชุด การจัดสรรที่ดิน การคาที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว อาทิเชน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุญาตเชื่อม
ทาง ขออนุญาตเชื่อมทอระบายน้ํา ขออนุญาตเปดใชอาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยื่นขอหนังสือรับรองการใชประโยชนในที่ดิน การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้ง
การขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
3) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม การสง การแพรหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจ ความหมายได โดยระบบสาย ระบบไรสาย ระบบคลื่น
ความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือ ระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนวิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศนทางสาย เคเบิ้ลทีวี ระบบการสื่อสารผาน
ดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นๆ
4) การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (Internet) ประกอบการคาบนอินเตอรเน็ต หรือ อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) และ ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
ปจจุบัน บริษัทอยูในหมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) โดยยังคงมีธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน
เปนธุรกิจหลัก บริษัทโชวรูมตั้งอยู ณ ซอยศรีนครินทร 40 ตรงขามศูนยการคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร โดยบริษัทตั้งเปาหมายจะ
ขยายตลาดสินคาพัดลมผานชองทางตางๆ เชน โมเดิรนเทรด ดีลเลอรทั่วประเทศ และลูกคาโครงการอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเพิ่มไลน
สินคาที่เกี่ยวของ
นอกเหนือจากการเปดโชวรูมแหงใหม บริษัทประสบความสําเร็จในการสรางทีมงานดานการตลาด และดําเนินการสั่งสินคารุน
ใหมๆ มาจําหนาย เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว และจะเริ่มขายสินคาใหแกผูประกอบกิจการคาปลีก
(Modern Trade) โดยตรง เชน หางโฮมโปร เดอะมอลล สยามพารากอน เปนตน
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ธุรกิจพลังงานทางเลือก
บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (โซลารูฟท็อป) และสวนตอขยาย ปจจุบันเหลือกําลังการ
ผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.034 เมกะวัตต เนื่องจากบริษัท ยกเลิกการลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร เพาเวอร จํากัด และไดแจงความ
ประสงคขอคืนเงินลงทุนที่บริษัทไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวน 14 ลานบาท คืนจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากโครงการมีความลาชา บริษัทฯ ไดดําเนินการทางฎหมาย ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการเจรจาในชั้นศาล 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 ปจจุบันไดขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีก 2 เฟส บนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท
จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต 0.186 เมกะวัตต และหลังคาที่จอดรถบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิต
0.108 เมกะวัต ทั้ง 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) เริ่มจําหนายไฟฟาเชิ่งพาณิชย
(COD) ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 และกลุมบริษัทสระบุรี (“กลุมสระบุรีโปรเจค”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เม
กะวัตต ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) แผงโซลารตั้งอยูตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กําลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งโครงการดังกลาว
สามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลว บริษัท ยังคงมุงที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อขยายการ
ลงทุนตอไปในอนาคต ซึ่งผลประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกในปที่ผานมาโดยรวมเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดวางแผนไว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เอซี ซี แลนด ม าร ค จํ า กั ด เพื่ อ ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย โดยไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผานการจําหนายหุนสามัญของ บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ใหแก บริษัท ไพรม
แมนชั่น จํากัด (ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทถือหุนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ถือหุนรอยละ 25
ของทุนจดทะเบียน) เพื่อใหไดผูมีประสบการณเขามามีสวนรวมลงทุน โดยไดเริ่มพัฒนาโครงการแรกภายใตชื่อ “ทาวนไลน สัตหีบ” ที่
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถขายและรับรูรายไดจํานวน 15 ยูนิต จากทั้งหมด 32 ยูนิต
สําหรับอสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมนั้น บริษัทไดจําหนาย ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางโรงงาน ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2561 สวนหองชุด
พักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ จํานายไปแลวจํานวน 9 หอง ปจจุบันเหลือ 10 หอง สวนอาคารสํานักงาน พี.เอส.ทาวเวอร ทั้งสองยู
นิตไดจํานายไปตั้งแตป 2559
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ธุรกิจหองจัดเลี้ยง และรานอาหาร
บริษัทดําเนินธุรกิจผานบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (ถือหุนรอยละ 100) โดยแบงเปน 3 หนวยธุรกิจ
1) คุมขันโตกและการลานการแสดงวัฒนธรรม ใหบริการอาหารแบบขนโตก มีการแสดงแสงสีเสียงเชิงวัฒนธรรม
2) รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุบเฟ และชวงเย็นเปดเปนรายอาหารใหบริการอาหารตทุกประเภท
3) ศูนยประชุมนานาชาติคุมคําใหบริการจัดประชุมสัมมนา เปนศูนยประชุมมีหองจัดเลี้ยงระดับสากล ที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
ชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
เริ่มแรกบริษัทฯ กอตั้งโดยตระกูลไต ซึ่งเปนกลุม ทุนจากประเทศไตหวัน ในป 2530 และไดมีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนามาเปน
ลําดับดังตอไปนี้
2545 • บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท ฮันเตอร แฟน จํากัด ผูผลิตพัดลมรายใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑพัด
ลมโคมไฟติดเพดาน แตไดมีการยกเลิกคําสั่งซื้อตั้งแตเดือนมีนาคม 2548
2552 • บริษัททําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญะรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“TRC”) จํานวน 70 ลานบาท โดย ณ ปจจุบนั
ยังไมมีการจายชําระเงินตนแตอยางใด ซึ่งบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและกําลังอยูระหวางการดําเนินการทาง
กฎหมายกับ TRC
• บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ลงทุ น ในบริ ษั ท แหล ง น้ํ า สยาม จํ า กั ด ป จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป น SWR โดยบริ ษั ท ฯ มี หุ น สามั ญ SWR จํ า นวน
45,000,000 หุน คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 49.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.93 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯกําลังอยูระหวาง
การดําเนินการทางกฎหมายกับ SWR และตั้งคาเผื่อดอยคาการลงทุน สาเหตุที่บริษัทตองดําเนินการทางกฎหมายเพราะ SWR ไม
เคยจัดประชุมผูถือหุน และนําสงงบการเงิน บริษัทจึงไมเห็นผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
บริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ เ ห็ น ควรจํ า หน า ยเงิน ลงทุ น ดั ง กล าว เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ เห็ น ว า ที่ ผ า นมาไม เ คยได รั บ ขอ มู ล ใดๆ รวมถึ ง ผล
ประกอบการ ตลอดจนการดําเนินกิจการในปจจุบัน ของ SWR
2553 • บริษัทขายที่ดินและอาคารโรงงาน เลขที่ 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ใหกับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด
2556 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด (CEI) เปนบริษัทยอย เพื่อเขาลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมถึง
สินทรัพยอื่นที่ใชในโครงการศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา (คุมขันโตก) ซึ่งเปนธุรกิจจําหนายอาหารและการแสดง
วัฒนธรรมลานนา
2557 • บริษัทฯ ยังคงมีรายไดจากการจําหนายพัดลมติดเพดาน รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย และรายไดจากดอกเบี้ยรับ สวน
รายไดจากการใหบริการของบริษัทยอย เปนปแรกที่บริษัทยอยเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการศูนยวัฒนธรรม อาหารและ
ภัตตาคาร และการแสดงลานนา (คุมขันโตก)
2558 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน
188.30 ลานบาท เปนจํานวน 300 ลานบาท
• บริษัทยอย (CEI) ไดนําสินทรัพยที่ใชประกอบกิจการคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติ อาคารคุมคํา ใหบริษัท คุมขันโตก
เชียงใหม (2558) จํากัด เชา
• บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปถัดไป เปนรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
• บริษัทฯ เขาลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (W.SOLAR) จํานวนทั้งสิ้น 3,920,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน และจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด คิดเปนจํานวนเงิน 39.20 ลานบาท
• บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (ACCG) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน
อื่น ๆ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และได
เพิ่มทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 10 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ จํานวน 900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ACCG
ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 2.25 ลานบาท
• บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด (ACCE) ประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้งอื่น ๆ
ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
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2558 • บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (ACCL) ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อพัฒนาและรองรับ
โครงการอสังหาริมทรัพยใด ๆ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท โดยตอมา บริษัทฯ ไดจัดหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ ACCL ใหกับ PM จํานวน 25,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนเงินลงทุนใน
ACCL คงเหลือรอยละ 75.00 ตอมาเมื่อ ACCL เริ่มดําเนินธุรกิจ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 50 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 4,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญจากการเพิ่มทุนดังกลาวตาม
สัดสวนคิดเปนจํานวนเงิน 36.75 ลานบาท
• ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับภาพลักษณและนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต ดังนี้
• ชื่อภาษาไทย
: “บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”
• ชื่อภาษาอังกฤษ : “ADVANCED CONNECTION CORPORATION PUBLIC COMPANY LIIMTED”
• ชื่อยอหลักทรัพย : “ ACC ”
• บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงซื้อขายหุนสามัญของ บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (105 โซลา) กับ WIN เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 19.89 ลานบาท เพื่อเขาไปมีสัดสวนในการถือหุน
รอยละ 51.00
• บริษัทฯ เขาลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (BSP) จํานวน 2,499,000 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BSP โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 24.99
ลานบาท
2559 • บริษัทรวมลงทุนในกลุมบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) กําลัง
การผลิต 5.50 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
• ประชุมวิสามัญผูถือหุน ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ลานบาท เปน 375 ลานบาท โดยออกหุน
สามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท และไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ กผูถือหุ นเดิม
จํานวน 300 ลานหนวย ในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูทุก ประเภทในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท หรือนสกุลเงินอื่นใน
จํานวนที่เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูรวม
ทั้งสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน อัตราดอกเบีย้ รอยละ 6 ตอป
• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด บริษัทยอย ไดรับโอนที่ดิน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทยลาน
นา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด เพื่อการตีทรัพยชําระนี้
2560 • บริษัทยอย (CEI) ไดขอยกเลิก สัญญาเชา กอนครบกําหนดสัญญาเชา เนื่องจากบริษัทเห็นวาธุรกิจขันโตกและศูนยประชุม
นานาชาติอาคารคุมคํา มีศักยภาพสามารถสรางผลตอบแทนมากกวาการปลอยใหเชา โดยบริษัทยอย (CEI) เขาไปดําเนินกิจการ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 เปนตนไป
• บริษัทยอย (กลุมสระบุรีโปรเจค) ไดควบรวมกิจการ 10 บริษัท โดยจัดตั้งบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด รับโอนกิจการของ 10
บริษัท
2561 • ในวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และอาคารโรงงานใหเชาในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
บริษัทฯ จําหนายที่ดิน และสิ่งปลูกสรางในราคารวมทั้งสิ้น 240 ลานบาท ใหแกบริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง
จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยง โดยเงินที่ไดรับจากการจําหนายที่ดินและอาคารโรงงาน
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ดังกลาวจะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ
รวมถึงนําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
2561 • ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุน ผลปรากฏวามีผูถือหุนใชสิทธิจองซื้อรวม 16 ราย
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143,054,557 หุน คิดเปน สวนของหุนสามัญ 35,763,639.25 บาท และ สวนเกินมูลคาหุน
สามัญ 50,069,094.95 บาท รวมเงินที่บริษัทไดรับเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 85,832,734.20 บาท ณ วันที่ 12 มีนาคม
2561 ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ชําระแลวเทากับ 335,763,639.25 บาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรง
ทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ
• เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด (ACCC) เพื่อประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบ

มีสิทธิไลเบี้ย (Factoring with Recourse) พื่อลงทุนในธุรกิจการใหสินเชื่อโดยการโอนและรับโอนสิทธิเรียกรอง ดวย
ทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท ชําระหุนละ 5.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00
• เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทไดไถถอนหุนกูทั้งจํานวน 600 ลานบาท
• เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูมีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000 หนวย มูลคาที่ตราไวตอ
หนวย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 2 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 5 ตุลาคม
2563 เพื่อจําหนายแกนักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกู
ดังกลาวไปใชชําระคืนหนี้เดิม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.8 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)
จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ไดจดจํานองที่ดินเปลาเพื่อเปนหลักประกัน
หุนกูของบริษัท
2562 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติการทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน

สามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (“เอซีซีกรีน”) จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท และภาระหนี้สินที่เอซีซีกรีนมีตอบริษัท ใหแก นางพรรณา ชุมบัวทอง ในราคารวม 185,000,000
บาท โดยแบงเปน
(ก) ราคาหุนที่ซื้อและขาย คิดเปนเงินจํานวน 38,300,000 บาท บริษัทฯ คํานวณจากราคาขาย หักกับภาระหนี้สินที่
เอซีซีกรีนมีตอบริษัท และเอซีซีกรีนมีภาระหนี้สินกับบริษัทฯ จึงไมไดนําราคาทุนที่ดินเขาไปรวมในราคาขายหุน
(ข) ภาระหนี้สินที่เอซีซีกรีนมีตอบริษัท คิดเปนเงินจํานวน 146,700,000 บาท (เงินกูที่บริษัทฯ ใหเอซีซีกรีนกูเพื่อซื้อ
ที่ดินโดยไมคิดดอกเบี้ย)
เงื่อนไขการทําสัญญา และการชําระราคาตามสัญญาจะซี้อจะขายหุนสามัญ แบงชําระเปน
• จํานวน 10,000,000 บาท ณ วันทําสัญญาจะซื้อจะขายเปนคามัดจํา
• จํานวน 27,000,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในสัญญาจะซื้อจะขายหุน โดยถือวาเงินมัดจํา เปนสวน
หนึ่งของการชําระราคาคาหุนตามสัญญา
• ชําระราคาคาที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 148,000,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์หุนที่ซื้อขาย หรือภายใน 120
วัน นับแตวันทําสัญญาจะซื้อขายหุน
• ผูจะขายตองดําเนินไถถอนที่ดินจากใชเปนหลักประกันหุนกู ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ในสัญญาจะซื้อจะ
ขาย
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริ ษั ท มี ลัก ษณะการลงทุ นแบบ Holding Company ซึ่ ง มี ก ารลงทุน หลัก ในบริษั ทย อยที่ ประกอบธุ รกิ จซื้อ มาขายไป ธุ ร กิจ
ใหบริการหองจัดเลี้ยงและศูนยประชุมนานาชาติ และศูนยการแสดงวัฒนธรรม ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัทยอย
บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด
(“CEI”)

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
(“ACCE”)
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
(“ACCL”)
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
(“ACCG”)
บริษัท เอซีซี แคปปเตอล จํากัด
(“ACCC”)
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
(“BSP”)
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
(“SLL”)
เกิดจากการควบรวมของกลุม สระบรี
โปรเจค ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561
บริษัทรวม
บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
(“W.SOLAR”)

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

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
100.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
200,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)
200,000,000.00

100.00

100,000,000.00

100,000,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

75.00

50,000,000.00

50,000,000.00

พลังงานทดแทน

100.00

10,000,000.00

3,250,000.00

แฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไลเบี้ย

100.00

200,000,000.00

100,000,000.00

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
(Solar Rooftop)

51.00

49,000,000.00

49,000,000.00

100.00
ลงทุนทางออม
ผานบริษัท (“ACCE”)

276,000,000.00

276,000,000.00

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
49.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
80,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)
80,000,000.00

พลังงานแสงอาทิตยบนดิน
(Solar Farm

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
(Solar Rooftop)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมา
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 45 ลานบาท พรอมทั้งดําเนินการ
สรางโรงงานแหงแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2530
บริษัทไดดําเนินธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด จนกระทั่งในปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 524.99 ลานบาท ชําระ
แลว 335.76 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พรอมกับไดนําหุนสามัญของ
บริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในอดีตบริษัทเคยเปนผูผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานสงออกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในปจจุบันไดนําเขาชิ้นสวนพัดลม
เพื่อประกอบและจําหนายในประเทศไทย พัดลมของบริษัทเนนความสวยงาม สามารถใชเปนเครื่องประดับและตกแตงที่พักอาศัย โรงแรม
ที่พัก ตลอดจนอาคารสํานักงาน เปนตน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
บริษัทจากที่เคยเปนผูผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญที่สุดในโลก ไดเปลี่ยนมาเปนผูนําเขาชิ้นสวนพัดลมจากตางประเทศเพื่อมา
ประกอบและจําหนายในประเทศ โดยบริษัทจัดจําหนายพัดลมภายใตเครื่องหมายการคา Sunlight และ Compass East ซึ่งเปน
ที่รูจักของลูกคาโดยทั่วไปมานานกวา 10 ป และไดเพิ่มเครื่องหมายการคาใหมในนาม “Air-le-gance” เพื่อจับกลุมลูกคาตลาด
บนที่มีกําลังซื้อสูง บริษัทไดเพิ่มผลิตภัณฑโคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใตเครื่องหมายการคา “Lumos” เปนผลิตภัณฑที่มีความ
สวยงาม ประหยัดไฟฟา ไมเสียเวลาและคาใชจายในการติดตั้ง

2. ธุรกิจใหเชาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
2.1 ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทมีอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก อาคารโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู, หองพักอาศัย อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ บาง
นา ปจจุบันเหลือ จํานวน 10 หอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สถานที่
ที่อยู
ผูใหเชา
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
291 หมู 4 ซอย 5 บี ต.แพรกษา
บริษัท
เนื้อที่ 23 ไร 1 งาน 55.60 ตรว.
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
หองพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ
225 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ
บริษัท
จํานวน 19 หอง ขนาด 38.44-163.76 ตรม.
ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสราง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ในชื่อโครงการทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1
งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200 ลานบาท ราคาขายอยู
ระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท สามารถรับรูรายไดไดจํานวน 15 ยูนิต และสําหรับโครงการในอนาคตอยูระหวางหาโครงการที่
มีความเหมาะสม

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) และ
บริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) สถานที่ตั้งโครงการอยูบนหลังคาของอาคารโรงงานใหเชาของ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (WIN) ตั้งอยูที่ เลขที่ 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม (“W.SOLAR”) รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 ที่ผานมา สวนบริษัทยอย (“BSP”)
รับรูรายไดตั้งเตเดือน กุมภาพันธ 2560
บริษัทไดเขาลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) ขอ บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (“SSL”) โดยมีสถาน
ที่ตั้งโครงการตั้งอยูเลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกลาว
สามารถดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลวในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทไดชําระเงินลงทุนครบถวน และถือหุน
โครงการดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว บริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนมา

บริษัท
W.Solar

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 49

กําลังการผลิต
(MW)
1.284

อัตราคาไฟฟา
(บาทตอหนวย)
6.16

SSL

รอยละ 100

5.50

8 (Adder)

BSP

รอยละ 51

0.75

6.50

หมายเหตุ
กําลังการผลิตรวมของสวนตอขยาย 0.294 MW

โครงสรางรายได
รายไดของบริษัททั้งหมดเปนรายไดจากการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน สวนประกอบพัดลม โคมไฟ รายไดจากคาเชา
ส ว นบริ ษั ท ย อ ย มี ร ายได จ ากการจํ า หน า ยอาหาร บริ ก ารการแสดง ค า บริ ก ารห อ งจั ด เลี้ ย ง ห อ งประชุ ม รายได จ ากการจํ า หนาย
อสังหาริมทรัพย และรายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน
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หนวย : ลานบาท
ประเภท

31 ธ.ค. 2561
รายได
รอยละ

31 ธ.ค. 2560
รายได
รอยละ

31 ธ.ค. 2559
รายได
รอยละ

1. รายไดจากการขาย

28.73

12.40

17.09

5.73

15.80

9.73

2. รายไดจากจัดเลี่งและการรานอาหาร

88.52

38.21

72.81

24.43

-

-

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

231.64

100.00

298.02

100.00

162.41

100.00

3. รายไดคาเชา

รวม

หนวย : พันบาท
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

1,286,158

1,633,961

1,789,645

799,332

753,890

802,695

มูลคาที่ตราไว (บาท)

0.25

0.25

0..25

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)

0.60

0.63

0.67

1,343,054,557

1,200,000,000

1,200,000,000

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)

-

-

-

(0.0298)

(0.0440)

(0.0188)

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)

3.64

0.51

4.04

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.61

1.17

1.22

(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)

สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน

จํานวนหุน (หุน)
ความสามารถในการทํากําไร

เงินสดปนผล
กําไรตอหุน (บาท) (สวนของบริษัทใหญ)
อัตราสวนทางการเงิน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (บริษั่ทใหญ) (รอยละ)
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
• การผลิต
ปจจุบัน บริษัทไดยกเลิกสายการผลิตพัดลมโคมไฟติดเพดานและเปลี่ยนเปนการนําเขาชิ้นสวนมาประกอบในประเทศ เพื่อเปน
การลดตนทุนการผลิต โดยมุงเนนที่รูปแบบและคุณภาพของสินคาที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและตางประเทศ มีกระบวนการตรวจสอบและ
กําหนดคุณสมบัติของสินคา ใหตรงกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของตราสินคา
• ลักษณะของผลิตภัณฑ
ธุรกิจซื้อมาขายไป ปจจุบันผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟติดเพดานที่บริษัทผลิตขึ้นเปนสินคาแบบกึ่งสําเร็จรูป โดยบรรจุชิ้นสวนตางๆ
ลงกลอง เพื่อใหลูกคาสามารถนําไปประกอบและติดตั้งเองได โดยสินคาสวนใหญ บริษัททําการขายตรงไปยังตัวแทนจําหนาย โดยใช
เครื่องหมายการคาของตนเอง เชน Sunlight, Compass East และเครื่องหมายการคาใหมชื่อ “Air-le-gance”
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในชื่อโครงการ ทาวนไลน
เปนโครงการทาวนโฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการ
ประมาณ 200 ลานบาท ราคาขาย อยูระหวาง 5.20-6.70 ลานบาท ริษัทสามารถรับรูรายได โดยขายไปทั้งหมด 15 หอง
ธุ รกิ จ จั ดเลี้ย งและร า นอาหาร บริษัทดําเนินการผานบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด บริษัทยอย ซึ่งประกอบธุรกิจ ศู น ย
วัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” จังหวัดเชียงใหมนั้น ประกอบธุรกิจ ไดแก
• การแสดงวัฒนธรรมแบบลานนาและบริการอาหารขันโตกแบบบุฟเฟต พรอมรับรองแขกบานแขกเมือง ดวยอาหารขันโตก
และการแสดงวัฒนธรรมลานนาที่ยิ่งใหญ สมเกียรติแกผูรับรอง เปดใหบริการตั้งแต เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในชวง
Hight Season เพิ่มรอบ 16.00 น.
• รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุฟเฟต เปดบริการตั้งแต 8.00 น. ถึง 14.00 น. ชวงเย็นเปด 17.00 น. ถึง 21.00
น. ใหบริการอาหารตามสั่ง มีดนตรีบรรเลงเพลงเกา ตั้งแตชวงกลางวันจนถึงค่ํา
• ศูนยประชุมสัมมนา อาคารคุมคํา ลักษณะเปนศูนยประชุมสัมมนา หองจัดเลี้ยงขนาดใหญที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมชั้นสูง
อันหรูหรา ตระการตา สําหรับงานระดับสากล มีความเปนเอกลักษณสวยงาม อลังการ
ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
(W.SOLAR) และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จํากัด (BSP) สถานที่ตั้งโครงการอยูบนหลังคาอาคารโรงงานใหเชา
ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม W.SOLAR รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 สวนบริษัทยอย BSP รับรูรายไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560
โดยจําหนายไฟฟาใหกับผูเชาภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท สามารถขายไฟฟาในอัตราหนวยละ 6.16 และ 6.50 บาท แลวแตกรณี
สวนการดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) มีสถานที่ตั้งโครงการอยูที่ เลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพ
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟาโดย
ไดรับอัตราคาไฟสวนเพิ่ม (Adder) 8 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2565)

การตลาดและการแขงขัน
บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดจําหนายจากระบบตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว มาเปนการจัดจําหนายโดยตรง โดยอยูใน
ขั้นตอนการเจรจาตอรองการคากับกลุมหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญหลายราย พรอมกับการสรางทีมงานฝายขายเพื่อทํา
การจําหนายสินคาโดยตรงใหกับผูแทนจําหนายทั่วประเทศ
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รายงานประจําปี 2561
• กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ
บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยออกแบบพั ด ลมรุ น ใหม ๆ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
หลากหลายใหตรงกับความตองการของลูกคา และมีการพัฒนาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อใหมีความสวยงามและมี
คุณภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหทันกับความตองการของตลาด เชน ไฟ LED, DC
Motor เพื่อชวยประหยัดไฟและใหเสียงที่เงียบลง
ในสวนของธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร บริษัทไดพิจารณาเพิ่มการบริการตางๆ เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับบริษัทอีก
ทางหนึ่ง เชน การประกอบธุรกิจใหบริการดานศูนยประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารสชาติอาหารที่ใหบริการ ใหมี
ความอรอยถูกปากลูกคา โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหมทุกวัน สวนในดานการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของนักแสดง
โดยเนนคัดเลือกผูที่จบการศึกษาดานการแสดงนาฏศิลปโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาใหกวางขวาง
ขึ้น และเขาสูการบริการระดับสากลมากขึ้นดวย ในสวนของศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา บริษัทเห็นวาเปนศูนยการประชุมที่
มีความทันสมัย หรูหรา ตระการตา มีเอกลักษณ มีความโดนเดนในเรื่องของวัฒนธรรม เหมาะสําหรับงานระดับสากล จึงมี
ความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาใหเปนศูนยการประชุมในระดับนานาชาติตอไปในอนาคต
ในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินธุรกิจบานจัดสรร โครงการแรกเปนทาวนโฮม รูปแบบ Modern
Classic Style อยูสบายประหยัดพลังงาน และเนนประโยชนใชสอยอยางคุมคา บริษัทมุงพัฒนาโครงการบานพักอาศัยใน
ลักษณะแนวราบ พรอมสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ บริษัทมีนโยบายขายบานที่กําลังกอสรางใกลเสร็จ เพื่อใหลูกคาได
เห็นบานในระหวางสราง และมั่นใจไดวาบานจะสรางเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัทตั้งอยูบนที่ดินในอําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โครงการตอๆ ไป บริษัทจะหาทําเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุ งเทพมหานคร หรือในตางจังหวัดที่ เ ป น
ศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนทําเลที่มีศักภาพและมีความตองการบานพักอาศัย
2) กลยุทธดานราคา
ธุรกิจพัดลมโคมไฟติดเพดาน บริษัทมีการปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑพัดลมโคมไฟที่สามารถแขงขันได ทั้งในดาน
ราคาและรูปแบบ เพื่อสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องในระดับตลาดตางๆ อันจะนํามาซึ่งผลกําไรที่มากขึ้นตาม
ยอดขาย ขณะเดียวกัน ก็ปรับลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง เพื่อลดตนทุนและคาใชจายดานการขายและบริหารของบริษัท
ธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดวางแผนกําหนดราคาในแตละสวนคือ ธุรกิจคุมขันโตก การ
กําหนดราคาอาจจะสูงกวาคูแขงเนื่องจากชุดการแสดงแตละชุดมีความเปนอักลักษณ โดดเดน แตกตางจากคูแขง สวนบริการ
อาหารแบบบุฟเฟต ราคาที่กําหนดเปนราคาที่ใกลเคียงกับคูแขง ในสวนศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ราคาที่บริษัทกําหนดเปน
ราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กําหนดราคาบริษัทกําหนดราคาสูงกวาคูแขง เนื่องจากบริษัทใชวัสดุอุปกรณคุณภาพสูง การ
ออกแบบโปรง อยูสบาย ราคาที่บริษัทกําหนดจึงเปนราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได
3) กลยุทธการจําหนายและชองทางการจําหนายของบริษัท
บริ ษั ท ทํ า การจํ า หน า ยสิ น ค า โดยตรงให กั บ ลูก ค า ซึ่ ง เป น ห า งขายอุ ป กรณ ต กแต ง บ า น โดยลู ก ค า เหล านี้ จ ะเปน
หางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญที่มีช่ือเสียง ไดแก โฮมโปร เดอะมอลล สยามพารากอน และเฮาสแอนดโฮม เปน
ตน ลูกคาขายสงในภูมิภาคตางๆ และลูกคากลุมตกแตงบานทั่วไป เพื่อใหสามารถเจาะตลาดในทุกระดับ รวมทั้งตลาดในกลุม
โครงการหมูบานจัดสรร โรงแรมและรีสอรท อีกดวย
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทใชชองทางการจําหนายผาน
บริษัททัวร โดยเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการทองเที่ยวของบริษัททัวร โดยประชาสัมพันธผานชองทางอินเตอรเน็ต การ
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ทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมถึงใหฝายการตลาดเขาติดตอแนะนํากับกลุมลูกคาใหมๆ ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และ
ชาวตางชาติ โดยมีการวางแผนทางการตลาดที่จะขายผานชองทางออนไลนในอนาคตอีกดวย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนโครงการอยูใน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทมุงเนนคนพื้นที่เปนหลั ก
ชองทางที่ใชจึงเปนชองทางที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในพื้นที่ และบริเวณใกลเคียง
• กลยุทธการจัดสงเสริมการขาย
ธุรกิจซื้อมาขายไป บริษัทกําหนดแผนการตลาดเริ่มดวยการลงโฆษณาในสิ่งพิมพประเภทหนังสือตกแตงบาน นิตยสาร
Decoration Guide หนังสือกอสรางและวัสดุ เขารวมงานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับบาน และรวมกับหางสรรพสินคาและรานคา
ปลีกขนาดใหญ เพื่อเปดตัวสินคาใหเปนที่รูจักแกผูบริโภคโดยตรง
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทไดจัดเตรียมแผนการสงเสริม
การขาย โดยมุงเนนไปในสวนของศูนยประชุมแหงชาติ คุมคํา ซึ่งบริษัทเห็นวามีศักยภาพ โดยจะเนนการออกบูธ ในระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งศูนยการประชุมนานาชาติ คุมคํา ไดรับรางวัลจากการประกวดหองจัดประชุมสัมมนา จาก
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB สวนศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุมขันโตก
บริษัทจะเนนทําการสงเสริมการขายไปยังบริษัททัวร ใหบรรจุโปรแกรมคุมขันโตกไวในโปรแกรมการทองเที่ยว
ธุรกิจพัฒนาอสังหริมทรัพย บริษัทไดลงโฆษณาในนิตยสารทองถิ่น ใหสวนลดกับผูแนะนําลูกคารายใหม จัดสงเสริม
การขายใหสวนลด และจัดของแถมใหกับลูกคา
• ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทเปนผูคาเทรดดิ้ง ทําการคาขายสินคาพัดลมโคมไฟมามากกวา 10 ป มีความเชี่ยวชาญรอบรูในตัวสินคาเปนอยาง
ดี ซึ่งฐานลูกคารายใหญจะเปนกลุมลูกคาโครงการ เชน โรงแรม รีสอรท ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมาก และเปนลูกคาที่เคยสั่งซื้อ
สินคากับบริษัทมากอน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาของบริษัท
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา กวารอยละ 70 จะเปนลูกคานักทองเที่ย วที่
เดินทางมากับบริษัททัวร โดยสวนใหญเปนชาวตางชาติ สวนที่เหลือเปนลูกคาประเภท Walk in ซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติเชนกัน ใน
ส ว นของศู น ย ป ระชุ ม สั ม มนา ลู ก ค า ส ว นใหญ เ ป น องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ต อ งการห อ งจั ด เลี้ ย ง ห อ ง
ประชุมสัมมนา ซึ่งบริษัทมีหองหลายขนาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในโครงการทาวนโฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลูกคาเปนคนในพื้นที่ หรือผูที่ตองทํางานในจังหวัด
ชลบุรี หรือบริเวณใกลเคียง
• สภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแขงขันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยลูกคาประเภทหางสรรพสินคาและรานคาปลีก
ขนาดใหญ ไดนําสินคาเขามาจําหนายเอง โดยเลียนแบบบรรจุภัณฑที่ใกลเคียงกันกับบริษัทโดยใชกลยุทธวางสินคาติดกันแตราคาถูกกวา
ซึ่งบางครั้งลูกคาซื้อไปโดยเขาใจวาเปนสินคาของบริษัทในปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม สินคาที่นําเขามาเพื่อแขงขันกับบริษัทนี้ ไมมีบริการศูนยซอมและอะไหล ซึ่งตางกับสินคาของบริษัทที่มีการบริการ
หลังการขาย ทําใหบริษัทยังสามารถยืนหยัดแขงขันอยูได ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในขั้นตอนการออกแบบรูปลักษณของสินคาและบรรจุ
ภัณฑใหมทั้งหมด เพื่อใหเกิดความโดดเดนและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาดวย สวนการสงเสริมการขายนั้น บริษัทเนนใหตัวแทนจําหนายหา
ชองทางการจัดจําหนายใหมเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวและเป น
ชาวตางชาติ ซึ่งบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากคุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําใหผูที่มาสัมผัสสัมผัส
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ไดถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมลานนาอันเปนจุดแข็งของสินคาและบริการของศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” และ
ศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษัท
ในปนี้ บริษัทไดเริ่มสั่งสินคารุนใหมเขามาจําหนาย โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศจีน บริษัทอาศัยการสั่งซื้อโดยตรงกับ
บริษัทผูผลิต เพื่อมิใหเสียคาใชจายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเปนราคาตลาดและราคาจากการเจรจาตอรองซึ่งสมเหตุสมผล
สําหรับบริษัทยอย มีความสามารถในการใหบริการดังนี้
• คุมขันโตก ใหบริการขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมทั้งดานการแตงกาย
ภาษา การรับประทานอาหาร และการแสดง ภายใตสถาปตยกรรมลานนา
ประยุกต สามารถเปดใหบริการไดวันละ 2 รอบ โดยแตละรอบสามารถ
ใหบริการลูกคาไดมากกวา 800 คน

• ร า นอาหารไทยพลั บ พลา เป น ห อ งปรั บ อากาศภายในตกแต ง ด ว ย
สถาป ต ยกรรมไทยภาคกลางประยุก ต วั ส ดุ ต กแตง ด ว ยไม สัก ประดับ
ลวดลายสีทองอยางงดงาม สามารถรองรับลูกคาไดมากกวา 300 คน

• ศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา เปนอาคาร 3 ชั้น ที่แสดงถึงสถาปตยกรรม
ลานนาประยุกต แตละหองมีการตกแตงอยางวิ จิตรบรรจง ดวยไมสัก
แกะสลัก ลงรักปดทอง โดยสลาฝมือชั้นครู ผนังกรุดวยผาพิมพลายไทย
โบราณ ประดับประดาดวยโคมระยา อันงดงาม พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมครบครัน สามารถ
รองรับลูกคาไดมากกวา 2,000 คน
• ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีโดยสังเขปของบริษัท
บริษัทเปนผูนําเขาชิ้นสวนตางๆ ของพัดลมโคมไฟเพดานจากตางประเทศ นํามาประกอบเปนรุนพัดลมตางๆ โดยมีฝายวิจัยและ
พัฒนาและฝายควบคุมคุณภาพ เปนผูตรวจสอบและประกอบพัดลมเพื่อทดสอบคุณภาพ พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดและสวนประกอบ
(specification) ของพัดลมแตละรุนใหกับพนักงานประกอบทราบ รวมทั้งจัดทําคูมือการประกอบเพิ่มเติมสําหรับพัดลมรุนใหมที่บริษัท
นําเขามาจําหนาย ทําใหผูซื้อสามารถนําไปประกอบและติดตั้งไดเองตามคูมือประกอบ
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• ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เมื่อมีการสั่งซื้อชิ้นสวนประกอบพัดลม ฝายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเปนผูตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวนที่ประกอบเปน
พัดลมรุนตางๆ ที่สั่งซื้อเขามา โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหแกฝายจัดซื้อวาคุณภาพสินคาเปนอยางไร พรอมทั้งแจงใหแผนก
ประกอบทราบวาวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมแตละรุนเปนอยางไร เพื่อจัดทําคูมือการประกอบพัดลม พรอมใหแผนกจัดซื้อ
สามารถสั่งพิมพไดในภายหลัง
ชิ้นสวนตางๆ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจะถูกสงเขาแผนกประกอบ เพื่อนํามอเตอร กานใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคมแกว ทอ
แขวน ฯลฯ และคูมือการประกอบ มาบรรจุลงกลองโฟม แลวจึงบรรจุลงกลองกระดาษที่มีรูปภาพ สีสันและลวดลาย ตามแบบที่ลูกคา
ตองการ
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิต บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก
1) บอกําจัดน้ําเสีย สําหรับสายการผลิตที่มีการใชสารเคมี เชน โรงชุบ เพื่อลดมลภาวะทางน้ํากอนการปลอยน้ําทิ้ง
2) ปลองกรองควัน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
3) ระบบการรีไซเคิล เพื่อจะสามารถลดปริมาณน้ําเสียใหนอยลง
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ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่
เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา ในขณะที่สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วในมูลคายุติธรรม

ความเสี่ยงทางการเงิน :
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และ
หุนกู ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยกลุมบริษัทมิไดทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงไว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ซึ่งมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมมีการทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญในงบการเงิน สรุปไดดังนี้
หนวย : พันบาท
ประเภท
1. ดอลลารสหรัฐ
2. หยวนจีน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

สินทรัพย

หนี้สิน

สินทรัพย

หนี้สิน

0.01

-

0.01

0.02

-

-

-

อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวาบริษัทมีสินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศนอย จึงไมมีความจําเปนตองทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน :
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อและการกําหนด
วิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระหนีจ้ ากลูกหนี้
เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดบันทึกคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญแลว
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ความเสี่ยงจากการฝากขายสินคา
บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจฝากขายมากขึ้น จึงมีโอกาสที่สินคาจะชํารุดเสียหาย หรือสูญหายได และมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดหา
พนักงานขายสินคาเพื่อเขาไปตรวจสอบดูแลสินคาอยางใกลชิด อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแผนการขาย โดยบริษัทจะเลือกสินคารุนที่
สามารถขายไดรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในโครงการตางๆ หลายโครงการ อาทิเชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนธุรกิจที่มีรายได
สม่ําเสมอแนนอน แตตองใชระยะเวลาคืนทุนเกินกวา 3 ป แตเนื่องจากที่ผานมาบริษัทไมเคยใชสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และไมมีวงเงิน
สินเชื่อระยะยาว บริษัทจึงมีความจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะสั้น (หุนกูและตั๋วแลกเงินระยะสั้น) เพื่อนําไปลงทุนใน
โครงการตางๆ จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองได บริษัทมีแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการหาแหลงเงินทุนที่มีระยะเวลาที่
เหมาะสมกับกระแสเงินสดรับของโครงการที่ลงทุน หรือบริษัทอาจจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหเหมาะสมกับกิจการที่บริษัทเขาไป
ลงทุน โดยบริษัทจะดําเนินการทันทีเมื่อเห็นวามีความพรอม
ความเสี่ยงจากการไมมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน
บริษัทยอย ACCG ในป 2559 ไดรับโอนที่ดินเปลาในบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่ดินจัดสรรเพื่อ
จําหนาย และโดยขอเท็จจริง กลุมบริษัทยังไมเคยมีประสบการณในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินในลักษณะและทําเลดังกลาวเพื่อจําหนาย
ทําใหเกิดความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะจําหนายที่ดินจัดสรรไดในราคาที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง รวมทั้งอาจไมสามารถจําหนายไดภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณไว ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการจําหนายที่ดินจัดสรรในราคาขายหลังหักคาใชจายในการขาย (“มูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับ”) ต่ํากวาราคาทุนของที่ดินจัดสรร หรือจําหนายที่ดินจัดสรรลาชากวาที่บริษัทคาดการณไว
ความเสี่ยงจากความตอเนื่องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการตอไปยังไมเริ่มพัฒนา การรับรูรายได
จะเกิดความไมตอเนื่อง อาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทเกิดผลขาดทุนจากรายจายประจํา และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ อยางไรก็
ตามบริษัทอยูระหวางหาโครงการที่มีขนาดไมใหญ ใชเงินทุนไมมาก สามารถสรางเสร็จและขายไดรวดเร็ว มาพัฒนาในโครงการตอไป
ความเสี่ยงจากจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัทฯในการออกหุนกูของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดไถถอนวันที่ 5 ตุลาคม 2563
มีการระบุขอกําหนดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตาม อีกทั้งบริษัทฯ อาจ
ตองไดรับความยินยอมจากผูถือหุนกู หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทั้งหนี้สิน สวนของผูถือหุน และการจําหนายสินทรัพย
การผิดขอกําหนดดังกลาวอาจสงผลใหผูถือหุนกูเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคืนเงินกูทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้น
ซึ่งถือเปนการถึงกําหนดชําระใหแกผูถือหุนกูโดยทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 0.61 เทา โดยบริษัทฯ จะตองดํารงไวซึ่งอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 2.50 เทา
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท และขอมูลอางอิงอื่นๆ
ขอมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Advanced Connection Corporation Public Company Limited

ชื่อยอหลักทรัพย

“ACC”

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001919 (เดิมเลขที่ บมจ. 438)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมโคมไฟติดเพดาน ธุรกิจพลังงานทางเลือก และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

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

ที่ตั้งสาขา 001

เลขที่ 291 หมูที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 บี 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

มูลคาที่ตราไวตอหุน

0.25 บาท

กลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจ

ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน
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ขอมูลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุนสามัญ

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

ผูสอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท สํานักกฎหมาย ธรรฒ จํากัด
เลขที่ 370/10 ชั้น 6 อาคารสุภัทรา ถนนพระราม9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท : 0 2719 7838
โทรสาร : 0 2719 7839

สถาบันการเงินที่ติดตอ

: ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา บางกะป
สาขา บางนา
สาขา ถนนศรีนครินทร ก.ม.9
สาขา ถนนสรรพาวุธ
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน จํานวน

524,999,912.50 บาท

แบงออกเปน

2,099,999,650 หุน

มูลคาหุนละ
ทุนชําระแลว จํานวน

0.25 บาท
335,763,639.25 บาท

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

1,343,054,557 หุน

หุนบุริมสิทธิ

-

หุน

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

โครงสรางการถือหุน
โครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 จัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนดังนี้
ผูถือหุนตามสัญชาติ
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

จํานวนราย

จํานวนหุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

2,227

1,240,232,611

92.34

20

102,821,946

7.66

จํานวนหุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

307,085,709

22.86

163,607,700

12.18

103,196,693

7.68

61,522000

4.58

50,500,000

3.76

48,968,000

3.65

46,063,700

3.43

36,651,700

2.73

30,190,368

2.25

28,772,800

2.14

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
รายชื่อผูถือหุน
1. นาย เปย มศักดิ์ ลิมปตักมงคล
2. นาย นันทนัช พิบูลนันท
3. นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธร
4. นาย ปกรณ ธีรธํารง
5. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
6. LGT Bank (Singapore) Ltd.
7. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ
8. นายปรีชา ใครครวญ
9. MRS. YUHUA YAN
10. นางสุพิน ศิริโภค
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การออกหลักทรัพยอื่น
ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง
หุนกูระยะยาว
เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูมีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000 หนวย มูลคาที่ตราไวตอหนวย
1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 2 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อจําหนายแก
นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชชําระคืนหนี้เดิม
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.8 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ไดจดจํานองที่ดินเปลาเพื่อเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท
หลักทรัพยแปลงสภาพ (Warrant)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จํานวนไมเกิน
300,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วันที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2559
(เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559)

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

299,999,650 หนวย

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ

299,999,650 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท)

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุนละ 1.25 บาท (เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลีย่ นมือได

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

3 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ

-0- บาท (ศูนยบาท)

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
ผูถือหุน

คณะกรรมการบริษทั

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจเทรดดิ้ง

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจพลังงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บัญชีและการเงิน
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แผนภาพขางตนแสดงถึงโครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปจจุบัน โดยรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไดเปดเผยในสวนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ

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

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

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัท โดยมุงการสรางมูลคาในระยะยาวใหกับผูถือหุน
3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนติดตามผลการนํากลยุทธไปดําเนินการและ
ผลการดําเนินงาน
4) พิจารณาอนุมัติรายการที่สําคัญ เชน โครงการลงทุนในธุรกิจใหม การซื้อขายทรัพยสิน การตกลงเขาทํารายการที่สําคัญ
และการดําเนินการใดๆ ที่กฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6) พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกร การแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
7) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ และกําหนดคาตอบแทน
8) อนุมัติรายการลงทุน การใหกูยืม หรือรายการดําเนินธุรกิจปกติที่มีขนาดรายการเกินกวา 200 ลานบาท
9) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง
การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
10) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
11) ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม
12) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
13) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

30

รายงานประจําปี 2561
14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงาน
ประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
15) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน
16) เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี
ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และ
งบประมาณ ของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน
2) จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ
รายจายประจําปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนงานและ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และกําหนด
อัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
4) ติดตามและรายงานสภาวะของบริษัท เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานดาน
ปฏิบัติการ และงานดานสนับสนุนตางๆ และงานทรัพยากร
6) เปนตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอื่นๆ
7) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของบริษัท
8) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9) มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน การบรรจุ
แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ ตลอดจนการสงเคราะหและสวัสดิการ
ตางๆ
10) พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใตวงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอํานาจอนุมตั ิ
ของบริษัท (Authority Limit)
11) มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/
หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ หรือ
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง (ตามที่ นิ ย ามไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรือ
อาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติไว
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปนี้ นายเอกวัชร เศวตรัตน ลงลายมือชื่อรวมกับ นายศริน เรืองศร
รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท”
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
รายนามคณะกรรมการบริ ษั ท การเข า ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น และจํ า นวนครั้ ง ของการเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

สัญชาติ

ตําแหนง

ประชุมวิสามัญผูถือ
ครั้งที่ 1/2561
7 ม.ค. 2561

ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป
2561
30 เม.ย. 2561

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์

ไทย

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เขาประชุม

เขาประชุม

13/14

2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล*

ไทย

รองประธานกรรมการบริษัท

เขาประชุม

เขาประชุม

7/11

3. ดร.อริชัย รักธรรม

ไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เขาประชุม

เขาประชุม

13/14

4. นายแพทยชาญศิริ ซือ่ ตรง

ไทย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เขาประชุม

เขาประชุม

14/14

5. นายพสุ สุขุมวาท

ไทย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เขาประชุม

เขาประชุม

14/14

6. นายยุทธนา แตปางทอง*

ไทย

กรรมการ

เขาประชุม

เขาประชุม

7/8

7. นายศริน เรืองศร

ไทย

กรรมการ

เขาประชุม

เขาประชุม

14/14

8. นายปวินท เรืองวรบูรณ*

ไทย

กรรมการ

เขาประชุม

เขาประชุม

12/12

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน

ไทย

กรรมการ

เขาประชุม

เขาประชุม

14/14

10. นายกานต กังพิสดาร

ไทย

กรรมการ

เขาประชุม

เขาประชุม

13/14

*นายยุทธนา แตปางทอง ลาออกเมื่อ 30 มิถุนายน 2561
*นางสาวสุดธิดา ขิระพัฒนกุล ลาออกเมื่อ 3 ตุลาคม 2561
*นายปวินท เรืองวรบูรณ ลาออก 13 พฤศจิกายน 2561 (ลาออกเฉพาะกรรมการกรรมการบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เทานั้น)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ รายจาย
ประจําป
3) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
4) สอบทานให บริษั ท ปฏิบั ติตามกฎหมายว าดว ยหลัก ทรัพย และตลาดหลัก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอํานาจและ
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการวาจาง หรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและสอบสวน
ได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสม ดวยคาใชจายของบริษัท
8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน คราวละ 1 ป ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และ
แตงตั้งผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
9) คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงาน สาขา โรงงาน
หรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย
10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการตรวจสอบ

4/4

1. ดร.อริชัย รักธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจัดตั้งขึ้นครั้งแรก
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งสรร
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หา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจน
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
วาระการดํารงตําแหนง
1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
2) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวาเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพนจากตําแหนงเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้ งกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ที่พนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ
3) ได โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทดแทนตามขอ 3) จะอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทานั้น
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหนงวาง
ลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5) จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
6) กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดยการ
กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
7) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือ
หุน
8) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําปของบริษัท
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9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝายบริหาร และหนวยงาน
ตางๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมี
อํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา
3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่มาประชุม เลือก
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
4) การลงมติของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องนั้นๆ
5) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิ ธี อื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็ วกวา นั้นได โดยให เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่
ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทราบได
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร
อยางนอย 3 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ
โดยรายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. นายพสุ สุขุมวาท

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4/4

2. นายศริ เรืองศร*

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1/1

3. นายเอกวัชร เศวตรัตน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4/4

*แทน น.ส.สุดธิดา จิระพัฒนสกุล ลาออกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management Committee : RMC) ไดจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยไดมีการทบทวนองคคณะ รวมทั้งขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อให
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
จะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององคกรที่ดี
(Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียขององค กร
สามารถเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานเชิงกลยุทธของบริษัท มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วาระการดํารงตําแหนง
1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา
เหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพนจากตําแหนงเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พนจากตําแหนงตามขอ 1) หรือ 3) ได โดยบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามขอ 3) จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนเทานั้น
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) พิจารณาสอบทาน นําเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ
3) กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทและ
บริษัทยอย มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีการ
จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานเพื่อให
มั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมา
ปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร
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รายงานประจําปี 2561
6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ
7) พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ
หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ผูบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือ ผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีอํานาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนทราบลวงหนา
3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุม
4) มีการประชุมเปนการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน และ/หรือ
ผูสอบบัญชี อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยง กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงผูที่มีสวนไดเสีย
ใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพื่อให คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม
จะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารอยางนอย 3
คน โดยรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

2. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

3. นายยุทธนา แตปางทอง*

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

1/1

1. ดร. อริชัย รักธรรม
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*ลาออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการ แนวทางกําหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งงบประมาณประจําป ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามวัตถุประสงค แ ละ
ขอบังคับของบริษัท
2) บริหารธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว
3) ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทและบริษัท
ยอยใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเนื่องเปนประจํา
4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม
5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและบริษัท โดยรักษา
สภาพคลองของบริษัทไวไดอยางตอเนื่อง
6) กําหนดและควบคุมแนวทางการบริ หารการลงทุ นในการประกอบธุร กิจดา นอื่นๆ ของบริษัท ภายใตขอบเขตที่ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท ในแตละธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งวางแนวทางใน
การพิจารณาที่สําคัญแตละกลุมธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตละทานรับผิดชอบอยู
8) ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงินทุกแหง
ทั้งนี้ การทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ตองมีวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท
9) การจัดซื้อ การจัดจางใดๆ หรือการจัดทําทรัพยสิน และการอนุมัติการจําหนายทรัพยสินในแตละครั้ง หรือแตละเรื่อง
สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท ทั้งนี้ รวมทั้งหมดตองไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละป
10) การเชา หรือใหเชาทรัพยสินแตละแหง สามารถกระทําไดโดยมีอัตราคาเชาแตละแหงไมเกิน ปละ 50 ลานบาท
11) การบริจาคเพื่อการกุศล สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง ทั้งนี้ รวมทั้งหมดตองไมเกินงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติในแตละป
12) การเปด หรือยกเลิกสาขาใดๆ ของบริษัท
13) พิ จ ารณาสอบทานระบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให ธุ ร กิ จ ดํ า เนิ น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนดไว
14) การคัดเลือก การแตงตั้ง การถอดถอน การปรับเลื่อนตําแหนง หรือ/และ การลดระดับตําแหนงใดๆ ของบุคลากรในบริษัท
ซึ่งรวมถึงการปรับลดคาจาง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล การจัดสรรโบนัส เพื่อตอบ
แทนการทํางาน หรือความดีความชอบ รวมถึงการเลิกจางบุคลากรระดับผูบริหาร
15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจชวงใหผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการใน
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ หลายเรื่ อ ง ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาเห็ น สมควรได ทั้ ง นี้ การอนุ มั ติ ร ายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
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ขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสว นไดเสีย ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท และประกาศ
ของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น การอนุ มั ติ ร ายการใดๆ ต อ งเป น ไปตามนโยบายและขั้ น ตอน ตามที่ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการบริษัทและหนวยงานกํากับดูแล
16) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ
บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ดวย
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยุทธนา แตปางทอง*

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

กรรมการผูจัดการ

7/8

ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ
2. นายศริน เรืองศร

รองกรรมการผูจัดการ

15/16

ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
3. นายปวินท เรืองวรบูรณ

รองกรรมการผูจัดการ

16/16

ดูแลธุรกิจพลังงาน
4. นายเอกวัชร เศวตรัตน

รองกรรมการผูจัดการ

15/16

ดูแลธุรกิจเทรดดิ้ง
5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

16/16

ดูแลแผนกบัญชีและการเงิน
*ลาออกเมื่อ 30 มิถุนายน 2561

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
2) จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม
3) จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ
4) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5) ดูแลและใหคําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6) ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน
7) ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
8) ดําเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฏหมายขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศ
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับตลาด ตลอดจนสอดคลองกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป โดยกรรมการผูซึ่งมีหนาที่เพิ่มเติมในฐานะ
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหนาที่
คณะกรรมการบริษทั
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมตอครั้ง

-

20,000
12,000

-

18,000
12,000

-

5,000
3,000
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ในงวดบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท จ า ยค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย อ ยเป น ตั ว เงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
3,442,000 บาท ซึ่งประกอบดวยบําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,485,000 บาท และคาเบี้ยประชุม 1,957,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จายเปนรายบุคคล ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล
3. ดร.อริชัย รักธรรม

4. นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง

5. นายพสุ สุขุมวาท

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

9. นายเอกวัชร เศวตรัตน
10. นายกานต กังพิศดาร

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

คาตอบแทน (บาท)
900,000
198,000
635,000

345,000

356,000

111,000
195,000
168,000
204,000
330,000

คาตอบแทนผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดม อบหมายใหค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ทํ า หน า ที่ ท บทวนและอนุ มั ติ กํ าหนด
คาตอบแทนของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดเพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่สําคัญ และสอดคลองกับผล
การดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองคประกอบ ดังนี้
รูปแบบ

วัตถุประสงค

คาตอบแทนแบบคงที่

เงินเดือนและผลประโยชนอื่น
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีความรูความสามารถ

คาตอบแทนจูงใจระยะสั้น

เงินโบนัสประจําป

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ไดกําหนด
เปาหมายไวในแตละป ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน

โดยในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน รวมจํานวน 5 รายเปนเงินทั้งสิ้น 8,830,017 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย
2) คณะกรรมการมีความมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
3) การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจัดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 และ 7 วันทําการตามลําดับ โดยในแตละ
วาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทไดดําเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชยใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมได
ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีไดเขารวม
ประชุม เพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระตางๆ โดยกอนการเริ่มการประชุม ฝายจัดการประชุมของบริษัทไดมีการแถลงใหผูถือ
หุนทราบสิทธิตามขอบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้ง
คําถามตอที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพียงพอ และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และซักถามในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อใหผูถือหุนทั้งที่ม ารวม
ประชุมและมิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบได

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
เพื่อความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทพยายามทําหนาที่เปนนิติบุคคลตัวอยางโดยให
ความสําคัญกับสิทธิตางๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธในการดําเนินงาน ริเริ่ม
การปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานดานการเงิน ทั้งทางตรงและทางออม
โดยผานฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผานการมอบหมายใหผูบริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมีนโยบายการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงดานการเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมอยูในการดําเนินงานของบริษัท ฝายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบวานโยบายดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติ
และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเรื่องตางๆ นั้นไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ดังนี้
1) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความ
เหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ไวในรายงาน
ประจําป และแบบ 56-1 แลว
2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
• กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ กอนที่งบการเงินจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดยึดถือตามขอพึงปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of Conduct)
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอ
บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยผูที่เกี่ยวของไดลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได
ติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณใ นหลากหลายสาขาตา งๆ ของธุรกิจ จํานวน 7 ทาน ไดแก
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน (คิดเปน 1
ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันดังนี้
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“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยกรรมการดังตอไปนี้ นายศริน เรืองศร ลงลายมือชื่อรวมกับ นายเอกวัชร เศวตรัตน รวมเปน
สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งในแตละป และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดย
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และขอมูลที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาในแตละวาระ จะถูกสงใหแกกรรมการ
ลวงหนาเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง มี
การจดบันทึกการประชุมอยางพิถีพิถัน และสงใหกรรมการทุกทานเพื่อใหการรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บอยางเปนระบบและ
งายในการคนหาหากตองการ โดยเลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเปนสากล และความสอดคลองกับนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลที่
ดี ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท รวมถึงสอบทาน
ใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
•
•

บริษัทไดกําหนดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
ฝายจัดการของบริษัทไดมีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม
เปาหมาย พรอมทั้งระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดหาแนวทางแกไขและปรับปรุง

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการใหรายงานทางการเงินของบริษัทที่
จัดทําขึ้นมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนโปรงใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานที่ครบถวน
เปนจริง และสมเหตุสมผล
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระและไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใน
ระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
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ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของ
ผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอ
ความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก
แตไดมอบหมายใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่
เกี่ยวของ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดที่ เว็บไชต : www.acc-plc.com
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ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรม
อยางสม่ําเสมอ สงผลใหหลักการและนโยบายตางๆ ภายในองคกรมีหลักเกณฑที่สอดคลองตอความรับผิดชอบของสังคมและชุมชน ทั้งใน
แงของกระบวนการจัดการภายในองคกร การสรางองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ดวยเชื่อวาองคกรที่ดีจะเติบโตอยางยั่งยืนได
ภายใตสังคมที่เปนสุข และยังคงมุงหมายเพิ่มพูนมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตอไป

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดวางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม
กลาวคือการไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆ ตองคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคารวมทั้งผูที่มีความเกี่ยวของ การรักษา
คํามั่นและตรงตอเวลา เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้นโดยไมสุจริต ทางบริษัทพรอมเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาเพื่อเขารวมในการตัดสินใจแกปญหารวมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติตอคูแขง
ทางการคา ภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล ไมแสวงหาขอมูลที่
เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย

การดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ปจจุบันปญหาคอรรัปชั่นยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงผลใหการดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางสัมฤทธิ์ผล ผูนําทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง มุงปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งนโยบายความรวมมือนี้ไดขยายมาสู
ภาคธุรกิจดวย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ การทําหนาที่สําคัญในการเปน
แบบอยางที่ดีของการตอตานการคอรรัปชั่นใหภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมในการตอตานคอรรัปชั่นที่
ชัดเจน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนหลักการที่บริษัทยึดมั่น พรอมทั้งใชเปนแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองคกร เนื่องดวย บริษัท
เนนการบริหารองคกรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกัน บริษัทจึงใหความสําคัญกับพนักงาน
ทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ไมมีชนชั้นศักดินา ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนไมนําความแตกตาง ดานเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิลําเนา สีผิว เพศ
และศาสนา มาชี้วัดคุณคาความเปนมนุษย เพราะบริษัทเชื่อวามนุษยทุกคนลวนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจาก
ความแตกตางดังที่กลาวมาแลว บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูทุพพลภาพที่มีศักยภาพสามารถทํางานได โดยในโอกาสตอๆ ไป
บริษัทจะเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขาทํางาน เปนสวนหนึ่งขององคกร จัดสรรใหปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่
สามารถทําได และมีความคาดหวังในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหกับบุคคลเหลานี้ตอไปในอนาคต

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของบริษัทที่
จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้งโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
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3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและ
สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5ส
เพื่อใหสภาพแวดลอมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ผลิตภัณฑของบริษัททุกชิ้นผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ พรอมการรับประกันตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่
ใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด รวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใชงานของสินคา รวมถึงบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
อยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหมๆ เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู เชน
1) การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของอยางครบถวน
2) สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การใชน้ํา
อยาง ประหยัด และการแยกขยะ เปนตน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจการ ควบคูไปกับการปองกันและคนหาความบกพรองและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แมวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะเปนที่นา
พอใจในระดับหนึ่ง แตคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป
โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัท แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปดวยกรรมการ 3 ทาน ไดแก ดร.อริชัย รักธรรม นายแพทยชาญศิริ ซื่อตรง และ นาย
พสุ สุขุมวาท ลวนแตเปนกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเปนตัวแทนของสาธารณชน มีหนาที่สอดสองดูแลการดําเนินการ
ของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการระหวางกันของบริษัทกับ
บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทไดจัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในป 2542 เพื่อทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
การวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปดวยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก อันจะมีผลตอบริษัททั้งในแงของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และสถานภาพทางการ
เงินทั้งในปจจุบันและอนาคต การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงระบบตางๆ
ภายในบริษัท ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา การเก็บสินคา
การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนําเขาและการสงออก การลงบัญชี รายการทรัพยสิน การวิเคราะหตนทุน การผลิต และดานพนักงาน
ในปจจุบัน บริษัทไดใชผูตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เนื่องจากบริษัทตองการใหเกิดความเปนอิสระอยางแทจริงใน
การดําเนินการตรวจสอบภายใน
3) ผูบริหารของบริษัท มีนโยบายใหฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงานใน
บริษัท วามีจุดใดบางที่ตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยจะมี
การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สงใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประชุมหาขอสรุป และทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ในรอบระยะเวลาป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณา และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป 2560 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมของบริษัท
• การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบใหมีการสอบทานดวยความเหมาะสม
กับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ของ
บริ ษั ท เช น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ หารื อ และ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน
• การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผูส อบ
บัญชี ใหถูกตองตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย แลวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาลงมติ
แตงตั้งตอไป
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่
29 กันยายน 2558 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ งองคกรขึ้น ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน มีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป โดยมีรายละเอียดดังไดเปดเผยในสวนของโครงสรางการจัดการ

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

49

รายการระหวางกัน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย กับบุคลที่
เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวของ

บจ. ซี.อี.ไอ.
(เชียงใหม)

บจ. เอซีซี อิเลคท
ริค

บจ.สระบุรี โซลาร

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

200,000

200,000

72,750

53,660

280,000

290,800

178

182

2,114

2,815

19,090

11,320

290,000

290,000

81,870

-

167,200

187,200

721

1,101

749

241

32,080

19,000

คําอธิบาย
รายการระหวางกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทยอย ถือหุนรอย
ละ 99.99

ใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
ซื้อที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
และกิจการของศูนยวัฒนธรรมและ
การแสดงคุมขันโตก โดยคิด
ดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ลดลงเหลือ
รอยละ 0.75 ตั้งแต 1 พ.ค 2558
เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 99.99

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น
ลาสุด 13 มิ.ย. 2559 ไดเขาซื้อหุน
100% ในกลุมบริษัทสระบุรีโปรเจค
อัตราดอกเบี้ย 0.75 %

เงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ
สํารองการดอยคาเงิน
ลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผล

2,175

1,350

คาบริการทําบัญชี และคา
บริหารจัดการ

-

12,603

เงินทดรองจาย

บริษัทลงทุนรอยละ
100 ผาน บจก. เอซีซี
อิเลคทริค
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ACC เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และคาบริหารจัดการ
สํารองจายติดตั้งแผงโซลารเพื่อเพิ่ม
กําลังการผลิต

50

รายงานประจําปี 2561

รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวของ

บจ. เอซีซี กรีน
เอนเนอรจี

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

3,250

146,700
บจ.เอซีซี
แคปปตอล

บจ. เอซีซี แลนด
มารค

บจ. บางปะกง โซ
ลา เพาเวอร

บจ.ดับบลิว โซลา

100,000

3,250

146,700

-

37,500

37,500

10,750

7,750

95

22

749

241

24,990

24,990

221

203

คําอธิบาย
รายการระหวางกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินใหกูยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 99.99

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 99.99

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น
ปจจุบันยังไมไดประกอบกิจการ
ใหบริษัทยอยกูเงินเพื่อซื้อที่ดิน
เกาะสิเหร จ.ภูเก็ต ดอกเบีย้ 0%
รายการมีความสมเหตุสมผล
เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจการให
สินเชื่อประเภทรับซื้อสิทธิเรียกรอง
(ธุรกิจแฟคเตอริ่ง)
ประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 75

อัตราดอกเบี้ย 7.50 % เพือ่ ใช
หมุนเวียน , เรียกเก็บคาบริหาร

ดอกเบี้ยรับ

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 51

คาบริการทําบัญชี

1,729

1,107

-

เงินปนผลรับ

-

70

เงินใหกูระยะสั้น

2

6

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
ลงทุนในราคา Par ซึ่งเปนราคาที่
เหมาะสม
ACC เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี

สวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม

1,395

42,591

ลักษณะความสัมพันธ

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
บริษัทลงทุนรอยละ
49

BPS ใหกูดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป
เพื่อกอสรางแผงโซลาร

ดอกเบื้ยจาย

เงินลงทุนในบริษัทรวม (วิธี
42,303
สวนไดเสีย)
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รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวของ

บมจ. สวน
อุตสาหกรรม
วินโคสท

บจ. ไพรม แมนชั่น

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

6,613

2,716

641

590

14,000

-

14,000

-

4,250

3,250

300

102

12,500

คําอธิบาย
รายการระหวางกัน
รายไดคาไฟฟา
คาเชาหลังคา
ลูกหนี้คาหุน
หนี้สงสัยจะสูญ

ลักษณะความสัมพันธ

รายไดคาไฟฟา
ผูถือหุนรอยละ 49
คาเชาหลังคาติดตั้งแผงโซลาร
ในบจก.บางปะกง
โซลา เพาเวอร (บริษัท
ยอย) และ รอยละ 51
ใน บจก.ดับบลิว โซลา
เงินลงทุนจายลวงหนาบริษัทได
(บริษัทรวม)
ยกเลิกเงินลงทุนใน บจ.105 โซลาร

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจาย

ถือหุนใน บจ. เอซีซี แลนด
มารค จํานวน 25,000 หุน
12,500
รอยละ 25

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ผูถือหุนใน บจ. เอซีซี
แลนดมารค
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ใหบริษัท ACCLกูเงิน ตามสัดสวน
ดอกเบี้ย 7.50% รายการมีความ
สมเหตุสมผล
เปนผูมีประสบการณดานการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ลงทุนใน
บจ. เอซีซี แลนดมารค ในราคา
Par ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม

52

รายงานประจําปี 2561

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ป

2561
408,945,940
(38,978,620)

รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

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

ผลประกอบการ

บาท
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
61/18

-100,000,000

60/17

รายได ้รวม

59/16

กําไร (ขาดทูน) สุทธิ

โครงสรางรายได
หนวย : ลานบาท

รายการ

งบป 2561
สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
ลานบาท
รอยละ

งบป 2560
สิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2560
ลานบาท
รอยละ

งบป 2559
สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 59
ลานบาท
รอยละ

1. รายไดจากการขาย

28.73

12.40

17.09

5.73

15.08

9.73

2. รายไดจากจัดเลี้ยงและรานอาหาร

88.52

38.21

72.81

24.43

-

-

6.25

2.70

34.71

11.65

55.52

34.18

4. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

11.85

5.12

80.79

27.11

5. รายไดจากการจําหนายพลังงานทดแทน

96.30

41.32

92.62

31.08

91.10

56.09

231.64

100.00

298.02

100.00

162.41

100.00

3. รายไดคาเชา

รวม
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ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 298.02 ลาน
บาท และ 231.64 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 66.37 ลานบาทหรือคิดเปนการลดลงรอยละ 22.27 จากงวดเดียวกันของปกอนนั้น
เนื่องจาก
- รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 11.63 ลานบาท หรือรอยละ 68.07 เนื่องจากบริษัทสามารถนําสินคาเขาจําหนายใน
Home Pro ไดครบทุกสาชา และ เดอะมอลล สยามพารากอน
- รายไดจากการจําหนายไฟฟาเพิ่มขึ้น 3.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.98 เนื่องจากการรับรูรายไดในการการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มขึ้น 4.11 ลานบาท จากการที่บริษัทเปลี่ยนวิธีการรับรูรายไดเปนเกณฑ
เงินสดทําใหมีรายไดของปกอน มารับรูในป 2561
- รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง 68.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.33 เนื่องจาก บริษัทยอยสามารถรับรู
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไดเพียง 2 หอง
- รายไดจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร เพิ่มขึ้น 15.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.58 เนื่องจากบริษัทยอยเริ่มนํา
ธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเองตั้งแต เดือนเมษายน 2560 ทําใหรายไดจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหารเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งกอนหนานั้นบริษัทยอยนําสถานประกอบการรานอาหาร ใหบุคคลภายนอกเชา
- รายไดจาการใหเชาอสังหาริมทรัพย ลดลง 28.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.00 เนื่องจากบริษัทยอยไดนําธุรกิจหอง
จัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเอง และบริษัทฯไดจําหนายที่ดิน และสิ่งปลูกสรางในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตั้งแตวันที่ 8
มีนาคม 2561 จากเดิมใหเชา
โครงสรางตนทุนขาย
รายการ

งบป 2561
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
ลานบาท
รอยละ

งบป 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
ลานบาท
รอยละ

งบป 2559
สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2559
ลานบาท
รอยละ

ตนทุนจากการขาย

22.62

13.55

44.87

20.03

12.94

14.08

ตนทุนการใหบริการจากธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร

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

-

-

47.05

28.19

45.64

20.37

42.46

46.22

166.91

100.00

224.01

100.00

91.88

100.00

ตนทุนธุรกิจพลังงานทดแทน
รวม

ในปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 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 เนื่องจากสินคาที่เคยตั้งคาเผื่อ
สินคาลาสมัย สามารถขายได
ตนทุนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 1.42 ลานบาท หรือรอยละ 3.10 เนื่องจากบริษัทยอยไดเพิ่มแผงการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง 41.10 ลานบาท หรือรอยละ 82.67 เนื่องจากบริษัทยอยสามารถรับรูรายได
จากการขายอสังหาริมทรัพย 2 หอง
ตนทุนจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร เพิ่มขึ้น 19.24 ลานบาท และตนทุนใหเชาอสังหาริมทรัพยลดลง 14.40
ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดจําหนายที่ดิน และสิ่งปลูกสรางในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนําธุรกิจหองจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมา
ดําเนินการเอง
กําไรขั้นตน
ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 74.00 ลานบาท และ 64.73
ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 24.83 และรอยละ 27.94 ตามลําดับ โดยในปบัญชี 2561 บริษัทมีกําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3.11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
คาใชจายในการขายและใหบริการ
ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคาใชจายในการขายและใหบริการจํานวน 15.57
ลานบาท และ 16.83 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและใหบริการนั้นเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 8.15 จากงวดเดียวกันของปกอน สืบเนื่องมาจากบริษัทไดนําธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหารกลับมาดําเนินการเองครบ 12 เดือนในป
2561 จากเดิมที่เคยใหเชา
คาใชจายในการบริหาร
บริษัท มีคาใชจายในการบริหาร สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ
63.05 ลานบาท และ 221.89 ลานบาท ตามลําดับ โดยในงวดปบัญชี 2561 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 158.85
ลานบาท คิดเปนรอยละ 251.95 เมื่อเทียบกับงวดป 2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทตั้งดอยคาเครื่องจักรอุปกรณ จากธุรกิจผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และจากการนําธุรกิจจัดเลีย้ งและรานอาหารกลับมาดําเนินการเอง ทําใหมีคาใชจาย
ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 14.39 ลานบาท
รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอื่น สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 16.41 ลานบาท
และ 177.30 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 160.89 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 980.20 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป เนื่องจาก กําไรจากการจําหนายสินทรัพย จากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู และอาคารชุดพักอาศัย อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ ขนาด 116.82 ตารางเมตร 1 หองรวมจํานวน 173.47 ลานบาท และจากดอกเบี้ย
รับลดลง
ตนทุนทางการเงิน
ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 59.20 ลานบาท และ
37.56 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 21.64 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 36.56 สาเหตุเนื่องจากบริษัทไดไถถอนหุนกู
600 ลานบาท และออกหุนกูใหม 255.20 ลานบาท ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง
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กําไรสุทธิ
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 48.81 ลานบาทและ
38.80 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิลดลงจํานวน 9.83 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งดอยคา
เครื่องจักร และอุปกรณ ทีใชผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
จากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ อาคารชุดพักอาศัย อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ ขนาด
116.82 ตารางเมตร 1 หอง รวมจํานวน 173.47 ลานบาท

 สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงิน
วิเคราะหสภาพคลอง
หนวย : ลานบาท

งบป 2561
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561
57.92

งบป 2560
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2560
103.77

53.33
105..50
247.92
(336.10)

33.28
133.64
25.16
(161.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

17.33

(2.19)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

28.45

30.64

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

45.78

28.45

งบกระแสเงินสด
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยและหนี้สิน
เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพยและหนีส้ ินจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับงบป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดใชเงินสดดังกลาวไปในกิจกรรม
ดังตอไปนี้
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 57.92 ลานบาท และไดจายเงินสุทธิใน
สินทรัพยและหนีส้ ินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 53.55 ลานบาท โดย
1. บริษทั ไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 105.50 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บริษัทมีเงินไดสุทธิไปในสินทรัพยดําเนินงาน จํานวน 64.94 ลานบาท โดยรายการไดที่สําคัญไดแก ลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่น ลดลง 12.26 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง จํานวน 7.42 ลานบาท ตนทุนพัฒนาโครงการลดลง จํานวน 7.59 ลานบาท
เงินฝากฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง 32.05 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง จํานวน 5.56 ลานบาท และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 0.59 ลานบาท
- บริษัทจายเงินสดสุทธิไปในหนี้สินดําเนินงาน 11.61 ลานบาท โดยเปนรายการจายที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นจํานวน 9.13 ลานบาท เงินประกันจํานวน 3.61 ลานบาท
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- บริษัทยังไดจายเงินสดสุทธิซึ่งเปนรายการจายเงินภาษีอีกจํานวน 5.75 ลานบาท
2. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจํานวน 247.92 ลานบาท โดยมีรายการที่สําคัญ ดังนี้
- บริษัทมีเงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย และอาคารและอุปกรณ 227.64 ลานบาท และไดจายเงินสด
ไปในการซื้ออาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 5.44 ลานบาท และเงินปนผลรับและดอกเบี้ยรับ 5.67 ลานบาท
3. บริษัทไดเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 336.09 ลานบาท มีรายการทีส่ ําคัญ ดังนี้
- บริษัทมีเงินสดจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ จํานวน 389.85 ลานบาท จายดอกเบี้ยจายจํานวน 30.53
ลานบาท จายคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 1.07 ลานบาท และบริษัทมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 84.42 ลาน
บาท

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.51 เทา และ 3.64 เทาตามลําดับ
และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.42 เทา และ 2.97 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2561 บริษัทฯ มีระดับอัตราสวนสภาพ
คลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯจายชําระคืนหุนกู 359.77 ลานบาท และบริษัทไดจําหนายทีด่ ินอาคาร
โรงงานและอาคารพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ในวันที่ 31 ธ.ค 2560 บริษัท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.17 เทา วันที่ 31 ธ.ค 2561 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผู
ถือหุน 0.61 เทา ลดลง 0.56 เทา เนื่องจากบริษัทฯ ไดจายชําระคืนหุนกู จํานวน 359.77 ลานบาท และบริษัทไดเพิ่มทุน จํานวน 84.42
ลานบาท

อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน ป 2561 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 27.94 แตในงวดเดียวกันของปกอน บริษัท มีกําไรขั้นตนรอยละ
24.83 ผลกําไรขั้นตนเพิม่ ขึ้น รอยละ 3.11 โดยแยกเปนจากธุรกิจเทรดดิ้งมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 21.27 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอย
ละ 183.81 เนื่องจากปกอนบริษัทไดตั้งสํารองสินคาเสือมสภาพจํานวน 34.83 ลานบาท บันทึกในตนทุนขาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพย
มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับเรอยละ 27.30 ลงดลงจากปกอนรอยละ 11.17 เนื่องจากบริษัทใหสวนลดแกลูกคาเพื่อกระตุนยอดขาย ธุรกิจ
หองจัดเลี้ยงและรานอาหารมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 2.66 ลดลง รอยละ 5.41 เนื่องคาเสือ่ มราคา จากสินทรัพยที่ใขประกอบ
กิจการมีมลู คาสูง ธุรกิจใหเชาามีอตั รากําไรขั้นตนรอยละ 60.58 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.15 ธุรกิจพลังงานทดแทนมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอย
ละ 51.14 เพิ่มชึ้น รอยละ 0.42

อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมในป 2561 เทากับรอยละ -2.47 แตในงวดเดียวกันของปกอนมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม
เทากับ -2.85 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยเพิ่มขึ้น รอยละ 0.39 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน
บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาเครือ่ งจักรอุปกรณ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท
เนื่องจาก อัตราคาไฟฟาฐาน (ft.) ของการไฟฟาลดลง เมื่อมาประเมินมูลคากิจการโดยใชสมมุติฐานปจจุบันที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการดอยคา
ซึ่งบริษัทเห็นวาเพียงพอ
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โครงสรางเงินทุนของบริษัท
โครงสรางเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนอยูที่ 1.17 เทา และ 0.61 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวน
ของผูถือหุนลดลง เนื่องจาก บริษัทไดมีชําระหนี้ หุนกูจากสถาบันการเงินบางสวนแลว และบริษัทฯไดเพิ่มทุน และการจําหนายที่ดินและ
อาคารโรงงาน จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะลดต่ําลง
จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุนดังกลาว จะเห็นไดวาทางบริษัทยังคงมีโครงสรางเงินทุนและฐานะทางการเงินในระดับที่ดี
เนื่องจากเงินทุนที่ใชในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองคกรมาจากสวนของผูถือหุนและการกอหนี้ของบริษัทยังคงอยูในระดับที่
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะกอหนี้เกินความจําเปนเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางการเงินขององคกรและเพื่อปองกันวิกฤต
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุมบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีอันนําไปสูการเพิ่มมูลคาของกิจการและการอยู
รอดไดอยางยั่งยืน บริษัทจึงมิไดกาํ หนดโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ในอัตราไมเกิน 2.5 เทา ซึ่งจะเปนเครื่องมือทางการเงินองผูบริหาร
เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย

 ฐานะการเงินที่ผานมา
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,633.96 ลานบาท และ 1,286.16 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินรอการพัฒนา ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง 347.80 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 21.29 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยการลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานเพื่อไปไถถอนหุนกู
การตั้งคาเผื่อการดอยคาเครื่องจักรและอุปกรณโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) จํานวน 139.60 ลานบาท และเงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน ลดลง 32.05 ลายบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยรวมของบริษัทฯประกอบไปดวยสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน
348.13 ลานบาท และ 295.77 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวย เงินลงทุนชั่วคราว และตนทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 1,285.83 ลานบาท และ 990.39 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม
หมุนเวียนของบริษัทสวนใหญประกอบดวย ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 168.10 ลานบาท และ 150.23 ลาน
บาท ตามลําดับ ลดลง 17.86 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 10.89 โดยเงินลงทุนชั่วคราวลดลงเนื่องจากบริษทั ได
จําหนายเงินลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้สุทธิจํานวน 18.30 ลานบาท และรายการแปลงคายุติธรรมเงินลงทุนจํานวน -0.44 ลานบาท
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทมีตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 73.62 ลานบาท และ
65.01 ลานบาท ลดลงจํานวน 8.61 ลานบาทหรือคิดเปนการลดลงรอยละ 11.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยการลดลงของ
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้น เปนผลมาจากการที่บริษัทไดมีการจําหนายและโอนทาวนโฮมไปทั้งสิน้ 2 หอง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 47.86 ลานบาทและ 0.55
ลานบาท ลดลงจํานวน 47.32 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 98.86 เมื่อเทียบกับสิ้นงวดป 2560 เนื่องจาก บริษัทได
จําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 991.00 ลานบาท และ 779.46
ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2561 บริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลงคิดเปนรอยละ 21.35 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ทัง้ นี้
การลดลงดังกลาวมีสาเหตุมาจากการตั้งดอยคาเครื่องจักรอุปกรณ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm)
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้นจํานวน 880.07 ลานบาท และ 486.83 ลานบาท คิด
เปนการลดลงรอยละ 44.68 โดยการลดลงของหนี้สินรวมของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดไถถอนหุนกู และออกหุนกูใหมในจํานวน
ที่ลดลง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทแบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 677.72
ลานบาท และ 81.29 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 77.01 และรอยละ 16.70 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษทั
โดยสวนใหญประกอบดวย หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สวนใหญเปนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในกิจการโซลาร บน
พื้นดิน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.12 ของหนี้สินหมุนเวียน สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31
ธันวาคม 2561 มีมูลคาทั้งสิ้น 202.35 ลานบาท และ 405.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 22.99 และรอยละ 83.30 ของ
หนี้สินรวม ตามลําดับ หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญของบริษัทประกอบไปดวย หุนกู ซึ่งมีสัดสวนอยูที่รอ ยละ 50.26 ของหนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 753.89 ลานบาท และ 799.33 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.03 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 335,763,639 บาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
จํานวน 545.23 ลานบาท วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมตั ิใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000
หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุน นอกจากนี้ระหวางป 2561 บริษัทไดรับชําระคา
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแลวจํานวนเงินรวม 84.42 ลานบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ ื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ คางรับแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการพัฒนาโครงการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2561
พันบาท
รอยละ
45,776
150,233
23,089

3.56
11.68
1.80

4,213
65,010
7,449
295,769

0.33
5.05
0.58
23.00

15,504
42,591

1.21
3.31

146,807
546
779,458
175
15
5,292
990,039
1,286,158

11.41
0.04
60.60
0.01
0.00
0.41
77.00
100.00

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

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

28,449
168,096
49,509
15,439
73,624
13,010
348,128

1.74
10.29
3.03
0.94
4.51
0.80
27.67

30,640
199,745
37,502
56,684
99,615
19,967
444,153

1.71
11.16
2.10
3.17
5.57
1.12
24.82

47,551
42,303
-

2.91
2.59
-

54,873
40,574
-

3.07
2.27
-

14,000
8.98
146,807
2.93
486,266
60.65
594,760
0.01
175
0.01
0.61
8,037
78.69 1,345,493
100.00 1,789,645

0.78
8.20
27.17
33.23
0.01
0.45
75.18
100.00

146,807
47,864
990,998
175
148
9,987
1,285,833
1,633,961
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินสวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลอืน่
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
เงินประกัน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบตรวจสอบ (งบป)
31 ธ.ค. 2561
พันบาท
รอยละ

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

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

1.67
39.10
0.20
0.01
0.49
41.48

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

1.24
1.30
2.10
0.06
0.56
0.87
6.14

19,024
49,683
4,250

1.48
3.86
0.33

8,336

0.65

81,293

6.32

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

143,631
367
244,675
12,689
4,080
91
405,533
486,827

11.17
0.03
19.02
0.99
0.32
0.01
31.53
37.85

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

11.15
0.08
0.70
0.24
0.23
12.38
53.86

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

14.88
0.08
32.84
0.51
0.30
0.40
49.01
55.15

525,000
335,764
545,231

40.82
26.11
42.39

375,000
300,000
496,575

22.95
18.36
30.39

375,000
300,000
496,575

20.95
16.76
27.75

(9.19)
(78,905)
59.31 717,669
36,221
2.84
62.15
753,890
100.00 1,633,961

(4.83)

(26,142)

(1.46)

43.92
2.22

770,433
32,262

43.05
1.80

46.14
100.00

802,695
1,789,645

44.85
100.00

(118,173)
762,821
36,501
466,331
1,286,158
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจา ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

สําหรับงวดป
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561
พันบาท
รอยละ
231,642
100.00
(166,914)
-72.06
64,728
27.94
(16,833)
-7.27
(221,893)
-95.79
(238,727) -103.06
(173,999)
-75.12
177,304
76.54
(37,558)
-16.21
1,395
0.60
(32,858)
-14.18
(6,120)
-2.64
(38,979)
-16.83
(39,268)

-16.95

290

0.13

(0.0298)

สําหรับงวดป
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2560
พันบาท
รอยละ
298,016
100.00
(224,014)
-75.17
74,002
24.83
(15,566)
-5.22
(63,046)
-21.16
(78,612)
-26.38
(4,609)
-1.55
16,413
5.51
(57,202)
-19.87
1,729
0.58
(45,668)
-15.32
(3,137)
(1.05)
(48,805)
-16.38
(52,764)
3,958
(0.0440)

-17.70
1.33

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

17,327

(2,191)

(18,308)

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป

28,449

30,640

48,948

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป

45,776

28,449

30,640
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า(1)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (2)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(1) (ส่วนของบริ ษัทใหญ่)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(1)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(1)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(1)

งวดปี สิน้ สุด

งวดปี สิน้ สุด

งวดปี สิน้ สุด

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

หน่ วย

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

3.64
2.97
0.28
5.19
70.39
2.88
126.86
34.98
10.43
186.81

0.51
0.42
0.34
4.49
81.22
4.58
79.68
65.01
5.61
155.29

4.04
2.44
(1.62)
2.45
147.00
3.77
95.50
96.74
3.72
238.78

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

27.94
(14.18)
(321.09)
(15.54)
(5.06)

24.83
(15.32)
(292.64)
(16.38)
(6.78)

43.43
(9.53)
1,695.46
(15.70)
(2.79)

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เทา

(2.69)
(4.32)
28.01

(3.08)
(4.98)
18.37

(1.58)
(2.72)
13.65

เทา
เทา
เทา
รอยละ

0.61
(1.81)
(0.12)
N/A

1.17
(1.26)
0.27
N/A

1.23
5.57
(0.03)
N/A

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
หมายเหตุ: (1) คิดอัตราสวนจากสินคาคงเหลือที่เปนสินคาสําเร็จรูปเทานั้น
(2) คิดอัตราสวนจากลูกหนีก
้ อนหักหนี้สงสัยจะสูญ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช
นโยบายการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสมํ่ า เสมอ ใช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งระมั ด ระวั ง และประมาณการอย า งรอบคอบ และ
สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑการจัดทํางบการเงินอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงและโปรงใส อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนัก
ลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการ
ระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดย นาย
บรรจง พิ ช ญประสาธน ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญาตเลขที่ 7147 สั ง กั ด บริ ษั ท สยาม ทรู ธ สอบบั ญ ชี จํ า กั ด ในการตรวจสอบนั้ น ทาง
คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ
เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความนาเชื่อถือ โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชัน่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอด
วานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ 14 กลุมบริษัทเปดเผยขอมูลรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ไมครบถวน ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลรายการซื้อที่ดินรอการ
พัฒนาในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง “รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 เพิ่มเติมแลว
ทั้งนี้ การแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของขาพเจาตองบการเงินมิไดเกี่ยวของกับเรื่องที่ขาพเจาขอใหสังเกตขางตน
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในธุ รกิ จพลังงานทดแทน ประกอบด้วย
โซลาร์ ฟ าร์ ม และโซลาร์ รู ฟ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลัง งาน
ทดแทนเป็ นรายการบัญชีที่มีมูลค่าสู งเป็ นนัยสําคัญ ทุกวันสิ้ น
งวดบัญชี ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาว่ามูลค่าเงินลงทุนอาจจะเกิด
การด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้เป็ นมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ ซึ่ งเป็ นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้วคิด
ลดกระแสเงินสด หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของผู ้บ ริ ห ารและข้อ สมมติ ที่ สํา คัญ เกี่ ย วกับ การคาดการณ์
รายได้ในอนาคต ต้นทุนจากการดําเนิ นงาน และอัตราคิดลด
ทั้ง นี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลังงาน
ทดแทนมีมูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 82.32 ล้านบาท ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13
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วิธีการตรวจสอบ

วิธี ก ารตรวจสอบค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ
พลัง งานทดแทน นอกจากการสอบถามเพื่ อ ทํา ความเข้า ใจ
ยังรวมถึงการสุ่ มทดสอบแบบจําลองการคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับ ดังนี้
- ประเมินกระบวนการและข้อสมมติ ฐานในการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของธุรกิจพลังงานทดแทน
- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการรายได้โดยการ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริ ง
- ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนจากการ
ดําเนินงาน เปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
- ทดสอบการคํานวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
- ประเมิ น ความเหมาะสมของอั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ โ ดย
เปรี ยบเที ย บกับ อัต ราต้น ทุ น ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของ
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เงินทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
เป็ นเรื่ องความสําคัญในการตรวจสอบเนื่ องจากเป็ นรายการ
บั ญ ชี ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ งบการเงิ น และการ
ประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ มี ค วามซับ ซ้อ นและการใช้
สมมติ ฐ านที่ มี ค วามสํา คัญ รวมทั้ง ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ป ระมาณการ
กระแสเงิ นสดในอนาคตขึ้ นอยู่กับดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ ง
เป็ นการประมาณการด้วยข้อมูลภายในและภายนอกกิจการ
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินเปล่าในบริ เวณจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยซึ่ ง
แสดงไว้ในบัญชีที่ดินรอการพัฒนาเป็ นรายการบัญชีที่มีมูลค่า
สู งเป็ นนัยสําคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นที่ดินจัดสรรและ
จํา หน่ า ยในอนาคต ปั จ จุ บัน กลุ่ ม บริ ษ ัทได้ช ะลอการพัฒนา
ที่ดินดังกล่าว เนื่ องจากอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณจังหวัดภูเก็ต
มีสภาวะการชะลอตัว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินรอ
การพัฒนาดังกล่าวมี มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิ น 146.81 ล้าน
บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชี ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการตรวจสอบ เนื่ องจากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญต่องบ
การเงิ นโดยรวม และการประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับเพื่อ
พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ ดินรอการพัฒนาเกิ ดจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย ซึ่ งตัวแปรและประมาณการดังกล่าวมีลกั ษณะที่มี
ความไม่แน่นอน
หุ้นกู้
กลุ่มบริ ษทั ออกหุ ้นกู้ มูลค่าที่ ตราไว้ จํานวนเงิ น 255.20 ล้าน
บาท โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ใช้ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ครบ
กํา หนดไถ่ ถ อนวันที่ 5 ตุ ล าคม 2563 ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ดุลย
พิ นิ จ ในการประเมิ น ความสามารถในการไถ่ ถ อนหุ ้น กู้และ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุ ้นกู้ ซึ่ งส่ งผลต่อการดําเนิ นงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของหุน้ กูซ้ ่ ึงแสดงไว้
ในบัญ ชี ห นี้ สิ น จํา นวนเงิ น 244.67 ล้า นบาท ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 24
ข้า พเจ้ า เห็ น ว่ า รายการบั ญ ชี หุ้ น กู้ เ ป็ นเรื่ องสํ า คัญ ในการ
ตรวจสอบเนื่ องจากเป็ นรายการบั ญ ชี ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินและส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่อง

วิธีการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา นอกจาก
การสอบถามเพื่ อ ทํา ความเข้า ใจ ยัง รวมถึ ง การสุ่ ม ทดสอบ
แบบจําลองการคํานวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ดังนี้
- ประเมิ น และทดสอบความเหมาะสมของตัว แปรและ
ประมาณการ ประกอบด้วย ราคาตลาดของสิ นทรั พย์อ่ื น
ข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของสิ นทรัพย์
- ทดสอบการคํานวณแบบจําลองการคํานวณค่าเผื่อการด้อย
ค่าของที่ดินรอการพัฒนา
- ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ความรู ้ ความสามารถและความ
เชี่ ยวชาญของผูป้ ระเมินและเงื่ อนไขการตอบรั บงานกับ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อพิจารณาเรื่ องที่ อาจมีผลกระทบต่อความ
เที่ ยงธรรมในการตัดสิ นใจหรื อการจํากัดขอบเขตในการ
ทํางานของผูป้ ระเมินราคา

วิธีการตรวจสอบหุน้ กูน้ อกจากการสอบถามเพื่อทําความเข้าใจ
ยังรวมถึงการทดสอบ ดังนี้
- สอบทานรายละเอียดหนังสื อชี้ชวนการออกหุน้ กูเ้ กี่ยวกับ
เงื่อนไขและข้อกําหนดที่เป็ นเหตุให้ผิดนัดชําระหนี้
- ทดสอบการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงินที่ ตอ้ งดํารงไว้
ตามข้อกําหนด
- สอบถามและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการไถ่ถอนหุ ้นกู้
ตามกําหนด
- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และ
ไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยู กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและได
สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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เรื่องที่สื่อสารกับผูม ีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากทีส่ ุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบนั และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูส อบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรือ่ งดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไม
ควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทาง
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
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

สินทรัพย์
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

4, 7

23,088,989

49,509,456

5,189,156

22,073,578

605,644,508

633,755,742

3,620,072

14,769,173

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

-

-

สินค้าคงเหลือ

9

4,212,580

15,438,867

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10

65,009,837

73,624,354

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4

7,449,283

13,010,412

4,254,833

19,499,983

295,769,242

348,128,057

682,897,962

872,883,319

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

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

-

-

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

174,994

174,994

-

-

15,300

148,137

-

-

5,291,998

9,987,248

3,721,159

6,821,933

990,388,893

1,285,833,107

370,542,992

432,121,173

1,286,158,135

1,633,961,164

1,053,440,954

1,305,004,492

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

18
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

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

-

-

242,654

-

-

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

12,689,447

11,366,970

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

25

4,079,734

3,842,722

2,971,323

3,000,563

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

524,999,913

375,000,000

524,999,913

375,000,000

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

36,510,261

36,220,636

799,331,594

753,890,130

794,067,328

681,389,440

1,286,158,135

1,633,961,164

1,053,440,954

1,305,004,492

เงินประกัน

-

244,674,823
-

1,237,439

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

26

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,099,999,650 หุ้น ในปี 2561 และ
หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น ในปี 2560
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,343,054,557 หุ้น ในปี 2561 และ
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น ในปี 2560 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

231,641,719

298,016,259

34,972,480

43,864,114

(166,913,813)

(224,013,735)

(25,078,541)

(54,161,158)

64,727,906

74,002,524

9,893,939

(10,297,044)

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)

1,394,790

1,729,440

(32,858,039)

(45,668,354)

31,685,633

(6,120,581)

(3,136,879)

(3,427,829)

(38,978,620)

(48,805,233)

28,257,804

(74,946,339)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(39,268,245)

(52,763,618)

28,257,804

(74,946,339)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

289,625
(38,978,620)

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

28,257,804

(74,946,339)

(0.0298)

(0.0440)

0.0214

(0.0625)

1,319,538,739

1,200,000,000

1,319,538,739

1,200,000,000

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ

29

กําไร(ขาดทุน )ขั้นต้น
รายได้อื่น

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไร(ขาดทุน )ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32

กําไร(ขาดทุน )สําหรับปี

-

(74,946,339)
-

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน )สําหรับปี

กําไร(ขาดทุน )ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จรวม

3

(38,978,620)

(48,805,233)
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(74,946,339)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของบริษัทใหญ่
หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุน

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

สะสม

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนเกินมูลค่า

300,000,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

ทุนที่ออก

26

496,574,614
-

300,000,000

496,574,614

35,763,639

48,656,445

335,763,639

545,231,059

ส่วนได้เสียที่
รวม

(26,141,502)

770,433,112

ไม่มีอํานาจควบคุม
32,262,251

รวม
802,695,363

(52,763,618)

(52,763,618)

3,958,385

(48,805,233)

(78,905,120)

717,669,494

36,220,636

753,890,130

-

84,420,084

-

84,420,084

(39,268,245)

(39,268,245)

289,625

(38,978,620)

(118,173,365)

762,821,333

36,510,261

799,331,594
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนเกินมูลค่า

300,000,000

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

ทุนที่ออก

26

กําไร(ขาดทุน)สะสม

496,574,614
-

300,000,000

496,574,614

35,763,639

48,656,445

335,763,639

545,231,059

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รวม

(40,238,835)

756,335,779

(74,946,339)

(74,946,339)

(115,185,174)

681,389,440

-

84,420,084

28,257,804

28,257,804

(86,927,370)

794,067,328
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

(32,858,039)

(45,668,354)

31,685,633

(74,946,339)

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
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)

(1,160,767)
144,127,079

(362,886)
(578,000)

(415,013)
105,473,049

(362,886)
11,320,000

4,830,208

34,826,731

3,803,208

34,826,731

(33,187,100)

(19,000,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน )ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
กิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
เงินปันผลรับ

-

-

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)

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

32,046,116

7,322,793

-

59,047

(1,939,779)

542,277

(780,950)

(9,132,697)

582,153

(5,047,296)

(1,793,808)

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

111,253,444

137,055,066

(9,404,340)

(21,251,189)

(5,750,315)

(3,410,326)

(6,812,992)

(1,423,014)

105,503,129

133,644,740

(16,217,332)

(22,674,203)

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับ (จ่าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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)

45,000

-

45,000

จําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

(4,974,956)

-

(4,974,956)

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

รับดอกเบี้ย

4,558,602
247,919,051

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

-

-

-

33,187,100

19,000,000

10,175,514

4,717,096

33,833,937

25,163,676

308,272,315

89,067,198

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,000,000

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(70,000)

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น

-

(22,215,208)

-

2,320,000

-

-

-

-

(10,000,000)

-

(22,215,207)

(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)

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

84,420,084

จ่ายดอกเบี้ย

(30,529,674)

(49,571,984)

(20,713,975)

(36,575,134)

(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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(952,136)
-
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(812,979)
84,420,084

(788,313)
-

76

รายงานประจําปี 2561

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีสาํ นักงาน
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 32 ถนนศรี นคริ นทร์ 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ห้องจัด
เลี้ยงและร้านอาหาร พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ลงทุนในพลังงานทดแทน และการรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ (“สภาวิช าชี พ บัญ ชี ”) และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) และแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
ระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัด
ให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบาย
ให้ชัด เจน การตี ค วามและการให้แ นวปฏิ บัติทางการบัญ ชี และการเปิ ดเผยข้อมู ล ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นกับผูใ้ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
งบการเงิ นจัดทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และนําเสนอเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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การจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติ ฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการกําหนดจํานวนสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัด
ให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบาย
ให้ชัด เจน การตี ค วามและการให้แ นวปฏิ บัติ ทางการบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อมู ลในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นกับผูใ้ ช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงิ น จํานวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มี
หลักการสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 มีหลักการสําคัญโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ด้วยจํานวนเงิ นที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบ
แทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ โดยรายได้จะรับรู ้เมื่อ (หรื อ ณ วันที่) กลุ่มบริ ษทั ส่ง
มอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นาํ มาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ ดังต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
- การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้นนํามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดังต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่ อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง สิ นทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชําระหนี้
- แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
- แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่แสดง
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
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เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้

ชื่อ
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่ ) จํากัด
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
สัดส่วนการถือหุ้น
31 ธันวาคม
2561
2560
100
100

100
100

75
100
51
100

75
100
51
-

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/ ห้องจัดเลี้ยงและ
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
รับซื้อสิทธิเรียกร้อง

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด

ไทย

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

100

100

บริษัทร่วมทางตรง
บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด

ไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

49

49

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสําคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญ ชี เดี ย วกัน สําหรั บรายการบัญ ชี หรื อเหตุ ก ารณ์ ท างบัญ ชี ที่เหมื อนกันหรื อ ที่
คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หาก
บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิ จกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของ
บริ ษทั ซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ได้รวม
ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับการปั นส่วนจากบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวนเกินกว่า
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม เงิ นลงทุ นจะมี มูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรั บรู ้ ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ได้ค้ าํ
ประกันหรื อยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริ ษทั ร่ วม
3. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
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เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทํา
งบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผู ้
ซื้ อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยัง มี ก ารควบคุ มหรื อบริ ห ารสิ นค้าที่ ข ายไปแล้วนั้นหรื อมี ค วามไม่แ น่ น อนที่ มี
นัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้า และไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ จากการให้ บริการห้ องจัดเลีย้ งและร้ านอาหาร
รายได้ค่าห้องจัดเลี้ยงรับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่มรับรู ้รายได้เมื่อมีการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า
Ft) สุทธิจากค่าดําเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู ้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญให้แก่ผูซ้ ้ื อแล้ว
และมีความแน่นอนที่จะได้รับชําระผลตอบแทน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่าย
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สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรั พย์จนกว่าสิ นทรั พย์น้ ันจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามที่ มุ่ง
ประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ เกิ ดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ ยและต้นทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและกลุ่ม
บริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั กําหนดเพิ่มเติมบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงิ นผลประโยชน์ในอนาคตที่ พนักงานจะได้รับจากการ
ทํา งานให้ กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท ตลอดระยะเวลาทํา งานถึ ง ปี ที่ เ กษี ย ณอายุง านในอนาคตตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น
การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มี
การจ่ายจริ ง
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจํานวน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้สินและค่าใช้จ่าย เมื่อบริ ษทั ยกเลิกการจ้างพนักงานหรื อกลุ่มของพนักงานก่อน
วันเกษียณตามปกติ
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ นสด เงิ นฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงิ นฝากธนาคารที่ มี
กําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้
การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหนี้ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
สินค้ าคงเหลือ
ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้า ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ่งปั น
ส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ
วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าและจะถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้
สิ นค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดงสุ ทธิ จากการตัด
บัญชีเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ราคาทุน ประกอบด้วย ที่ดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งต้นทุนการกูย้ มื เพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน
ที่ดิน

- ราคาซื้อที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกด้วยวิธีถวั เฉลี่ย โดยปั นส่วนราคาทุนตาม
เนื้อที่หรื อพื้นที่สาํ หรับขายของแต่ละโครงการ

งานก่อสร้าง - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
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รายงานประจําปี 2561
1) ค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้าง สาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ปั นส่วนราคาทุนตามเนื้อที่หรื อพื้นที่สาํ หรับขาย
2) ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยปั นส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริ งของบ้านพักอาศัยแต่ละหลัง
ต้นทุนการกูย้ มื - ดอกเบี้ ยจ่ ายและค่าธรรมเนี ยมที่ เกิ ดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่ งการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ก่อนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จะพัฒนาแล้วเสร็ จปั นส่วนต้นทุนตามที่เกิดขึ้นจริ งของที่ดินและงานก่อสร้าง
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขายโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นต้น บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั หมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้ืนที่สาํ หรับขาย
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
เงินลงทุน
เงิ นลงทุนชัว่ คราว ได้แก่ เงิ นลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนรับรู ้เมื่ อมี การจําหน่ าย โดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุ นของ
หลักทรัพย์ที่จาํ หน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เป็ นที่ดินสําหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน ประกอบด้วย
ราคาซื้อที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ งรวม
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมให้ประโยชน์
และรวมต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร

ปี
10
5 - 40

ระบบสาธารณูปโภค

10

อาคารชุด

20

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และอาคารระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในการซ่อม
บํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
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สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสัญญาเช่าการเงิ นเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ่ากว่า ค่าเช่าที่จ่ายชําระจะปั นส่ วนเป็ นส่ วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปั นส่ วน
ไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เพื่อให้อตั ราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ ง
รวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรั พย์น้ นั อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ที่เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสะสม ค่าเช่าที่ ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจากหนี้ สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อตั รา
ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในการซ่อม
บํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคา
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ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย ราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ปี
5 - 40
10
5 -10

อุปกรณ์สํานักงาน

5

ยานพาหนะ

5

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่เช่ าตามสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคาของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าจะเป็ นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี บัญชี และปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูก
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสาํ หรับตราสารทุนด้านผูล้ งทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความ
นิ ยมให้รวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ๆ
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
การด้ อยค่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิ ยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้
เมื่ อมี การลดลงในมูลค่ายุติธ รรมของสิ นทรั พย์ท างการเงิ นเผื่ อขายซึ่ ง ได้บันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมี ความชัดเจนว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ถึงแม้วา่ จะยังไม่มีการ
ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั
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ของสิ นทรัพย์กบั ราคาทุนที่ซ้ื อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้น ๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อ
ขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ประมาณจากกระแสเงิน
สดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ ยงั ไม่ครบ
กําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตามสัญญา
เป็ นราคาตลาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้ อื่นหรื อเจ้าหนี้ อื่นจากสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ นก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิ ดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
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ชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าว
เป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ซึ่ งการ
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญมีดงั นี้
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของข้อพิพาทและคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึ งจะไม่ได้บนั ทึ กประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้บนั ทึกภาษีเงินได้คา้ ง
จ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นบริ ษทั มีความตั้งใจ
จะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้ สินใน
เวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
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รายงานประจําปี 2561
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่
จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงิน
ปั นผลไม่ได้
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในระหว่างปี
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
28,257,804
(74,946,339)

2561
(39,268,245)

2560
(52,763,618)

1,200,000,000
119,538,739
1,319,538,739

1,200,000,000
1,200,000,000

1,200,000,000
119,538,739
1,319,538,739

1,200,000,000
1,200,000,000

(0.0298)

(0.0440)

0.0214

(0.0625)

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยผลรวมของจํานวนหุน้
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี บวกด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่บริ ษทั อาจต้องออก
เพื่อแปลงสภาพหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญโดยมิ ได้รับสิ่ งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้ น และสมมติ ว่าผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้สิทธิ แปลงเป็ นหุ ้นสามัญเมื่อราคาตามสิ ทธิ ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ยุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตํ่ากว่าราคาตามสิ ทธิเป็ นเหตุให้บริ ษทั ไม่นาํ ผลของหุน้
สามัญเทียบเท่าปรับลดมารวมคํานวณเพื่อหากําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญที่ รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
บริษัทย่อย
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่ ) จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
รายได้ค่าบริการ
บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด
รายได้ค่าบริการ
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-

-

2,114,285
19,090,000

2,814,855
11,320,000

-

-

32,080,000
1,317,699
81,869,970

19,000,000
1,702,784
-

-

-

749,178

241,284

-

-

220,525

202,500

-

-

2,625,000

1,800,000
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ริษัทร่วม
ริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ดูหมายเหตุ 12)
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
จการที่เกี่ยวข้องกัน
ริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
ริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด(มหาชน)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่
ค่าบริการอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2561
2560

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,394,790
1,703

1,729,440
6,156

1,107,100
-

300,411

101,764

6,613,082
640,646
34,528
14,000,000

2,715,819
589,687
-

14,000,000

-

-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
11,209,250
12,589,750
727,748
696,120
11,936,998
13,285,870

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
9,949,250
10,543,750
727,748
696,120
10,676,998
11,239,870

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
กลุม่ บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวนเงิน 3.63 ล้านบาท และ 2.29 ล้าน
บาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 3.44 ล้านบาท และ 2.29 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

93

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

บริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุ 12)

42,591,110

42,303,420

39,199,980

39,199,980

311,119,925

312,079,910

บริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13)
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

-

-

-

-

ลูกหนี้อื่น

-

-

เงินทดรองจ่าย

-

-

-

-

-

17,698

16,853

เงินทดรองจ่าย

-

250,000

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด
160,500

160,500
12,602,868

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
ลูกหนี้อื่น
กรรมการบริษัท
เจ้าหนี้อื่น

310,203

310,203

-

-

19,675

317,390

-

-

14,233,880

-

635,656

-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด(มหาชน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

353,541

14,000,000
-

บริษัท 105 โซล่ า เพาเวอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงซื้ อขายหุน้ สามัญของบริ ษทั 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“105 โซล่า”) กับ
บริ ษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
มูลค่าการลงทุน จํานวนเงิน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51
บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ บางส่วน จํานวนเงิน 14 ล้านบาท และบริ ษทั จะจ่ายชําระมูลค่าหุน้ ส่วนที่เหลือ จํานวนเงิน 5.89 ล้านบาท
เมื่อ 105 โซล่า จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) และวินโคสท์จะโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุน้ สามัญให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับจาก
วันที่ได้รับชําระเงินครบทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า เนื่ องจากโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเกินกว่าที่กาํ หนด
โดยบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า และวินโคสท์ ชําระเงินค่าหุน้ คืนแก่บริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั
ประเภทบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนดังกล่าวไปไว้ในบัญชีลูกหนี้อื่น
ระหว่างปี 2561 บริ ษทั ยังไม่ได้รับชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวจากวินโคสท์ ดังนั้น บริ ษทั ได้พิจารณาบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะ
สูญทั้งจํานวน
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เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
บริษัทย่อย

ร้อยละ
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

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

0.75

280,000,000

290,800,000

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

0.75

167,200,000

187,200,000

-

146,700,000

146,700,000

7.50

10,750,000

7,750,000

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่ ) จํากัด

178,356

182,359

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

721,480

1,100,934

94,672
605,644,508

22,449
633,755,742

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บาท
ยอดยกมา
หัก โอนออก - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ

41,340,000
(41,340,000)
-

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

บาท

ยอดยกมา

632,450,000

930,878,719

เพิ่มขึ้น

214,087,683

6,750,000

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(241,887,683)
604,650,000

(305,178,719)
632,450,000

บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการทําสัญญาเงินกูย้ มื หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดจ่ายชําระคืนเมื่อทวงถาม
และไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

4,250,000

3,250,000

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด
รวม

4,250,000

70,000
3,320,000

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

ยอดยกมา

3,320,000

1,070,000

เพิ่มขึ้น

1,000,000

2,250,000

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(70,000)
4,250,000

3,320,000

บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ไพรม แมนชัน่ จํากัด โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดจ่ายชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ดับบลิว โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดจ่ายชําระคืนเมื่อทวงถาม คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน
การคํา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกัน ดังนี้
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอซี ซี อิเลคทริ ค จํากัด และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ได้จาํ นําเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั สระบุรี
โซล่าร์ จํากัด เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ
22)
บริ ษทั ซี .อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและบริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์ จี จํากัด ได้จดจํานองที่ดิน
เปล่าเพื่อเป็ นหลักประกันหุน้ กูข้ องบริ ษทั โดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 24)
ลักษณะความสัมพันธ์
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ชื่อบริษัท

ประเทศ

ความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ซี.อี.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

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด

ไทย

บริษัทร่วม

ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

ไทย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทเป็นญาติสนิทกับผู้ถือหุ้น

(กลุ่มบริษัทสระบุรีโปรเจค)

และผู้บริหารของบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
บริษัท สวนอุตสาหกรรม

ไทย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วินโคสท์ จํากัด(มหาชน)

ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
และบริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายไฟฟ้า

ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริการ

ตกลงกันตามสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการ

ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - จ่าย
ข้ อมูลเพิม่ เติม

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์

ซื้อทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 14 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ทาํ การศึ กษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนใน
โครงการพัฒนาที่ดิน โดยมีการวางเงินเพื่อเป็ นหลักประกันการศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุน จํานวนเงิน 150 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดิน
กับบริ ษทั ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด (“ไทยลานนา”) บริ ษทั ได้วางเงินเพื่อเป็ นหลักประกัน จํานวนเงิน
150 ล้านบาท หากผลการศึกษาไม่เป็ นที่พอใจ บริ ษทั มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงและรับเงินประกันทั้งจํานวนคืนโดยไม่มีภาระผูกพัน
ในการเข้าซื้อที่ดิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนรู ปแบบการลงทุนเพื่อลดขนาดการลงทุน
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เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริ ษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่า กับ ไทยลานนา มูลค่าตาม
สัญญา จํานวนเงิน 180 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็ นจํานวนเงิน 140 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกการซื้ อที่ดินตามหนังสื อแจ้งขอยกเลิกสัญญา
จะซื้ อจะขายที่ดินของไทยลานนา โดยไทยลานนาจะคืนเงินประกันพร้อมค่าตอบแทนจากการยกเลิกสัญญา จํานวนเงิน 18 ล้าน
บาท
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ไทยลานนามีหนังสื อแจ้งบริ ษทั เพื่อขอโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ทาํ บันทึกข้อตกลงหรื อสัญญาเพื่อให้ไทยลานนานํา
ที่ดินมาชําระหนี้ค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญา
บริ ษทั เอซี ซี แลนด์มาร์ ค จํากัด ได้โอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาจะซื้ อจะขายดังกล่าวข้างต้นให้บริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์จี
จํากัด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่บริ ษทั เอซีซี กรี น เอนเนอร์จี จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบและให้การรับรองการตีทรัพย์ชาํ ระหนี้
ขณะที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุน กรรมการอิสระของบริ ษทั ท่านหนึ่งมีความสัมพันธ์กบั
กรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของไทยลานนาในลักษณะความสัมพันธ์ คือ บุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ต่อมาในขณะทําสัญญาจะซื้ อ
จะขายที่ดินและโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของไทยลานนา
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ทบทวี แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคาที่ดินรอการ
พัฒนา ราคาประเมิน จํานวนเงิน 228.80 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ทบทวี แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคาที่ดินรอการ
พัฒนา ราคาประเมิน จํานวนเงิน 237.60 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

318,518

374,706

64,540

32,009

45,457,273
45,775,791

28,074,143
28,448,849

9,804,250
9,868,790

14,656,715
14,688,724

6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน
เงินลงทุน
กองทุนเปิดตราสารหนี้

149,072,005

มูลค่ายุติธรรม
150,232,762

2560
กําไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
1,160,757

ราคาทุน
167,375,589

มูลค่ายุติธรรม
168,096,119

กําไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
720,530
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ราคาทุน
เงินลงทุน
กองทุนเปิดตราสารหนี้

53,905,590

มูลค่ายุติธรรม
54,320,603

2560
กําไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
415,013

ราคาทุน
167,375,589

เงินลงทุนชัว่ คราวมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
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บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

-

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ณ วันปลายปี

2,228,870

440,227
150,232,762

362,886
168,096,119

(305,527)
54,320,603

2,228,870
362,886
168,096,119

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

ลูกหนี้การค้า

24,422,473

64,915,900

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,514,790)

(33,816,233)

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)

181,306

18,409,789

278,803

18,505,516

23,088,989

49,509,456

5,189,156

22,073,578

สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้า โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 เดือน
มากกว่า3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า12 เดือน
รวม

2561
20,409,442

2560
12,185,886

3,522,072
111,170
359,589
20,200
24,422,473

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,618,616
2,186,782
1,262,742
8,795
20,200
4,910,353

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาเช่าและบริ การ ดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
132,000

ปี
1

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ยอดยกมา

33,874,443

32,529,443

32,458,443

บวก หนี้สงสัยจะสูญ

14,157,000

1,345,000

14,000,000

หัก หนี้สูญ
ยอดคงเหลือ

(32,458,443)
15,573,000

33,874,443

(32,458,443)
14,000,000
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8. เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างรับแก่ กจิ การอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
เงินต้น

2560

76,680,908

76,680,908

9,150,754

9,150,754

รวม

85,831,662

85,831,662

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น- สุทธิ

(85,831,662)
-

(85,831,662)
-

ดอกเบี้ยค้างรับ

ในปี 2552 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั โรงสี ธญ
ั ญรุ่ งเรื องชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“ธัญญรุ่ งเรื องชัย”) จํานวนเงิน 70
ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริ ษทั และธัญญรุ่ งเรื องชัยได้ตกลงโอนดอกเบี้ยค้างรับบางส่ วน จํานวนเงิน 6.68 ล้านบาท เป็ นส่ วน
หนึ่งของเงินต้น อย่างไรก็ตาม ธัญญรุ่ งเรื องชัยได้ผิดนัดชําระหนี้และเจรจาขอผ่อนผันหลายครั้ง
เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยหุน้ สามัญของธัญญรุ่ งเรื องชัยของผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่ง จํานวน 800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100 บาท และผูบ้ ริ หารท่านหนึ่งของธัญญรุ่ งเรื องชัยเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันร่ วม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ดาํ เนินการแต่งตั้งทนายเพื่อยืน่ ขอรับชําระหนี้กรณี บริ ษทั โรงสี ธญ
ั ญรุ่ งเรื องชัย (ประเทศไทย) จํากัด ได้
ยืน่ คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวทั้งจํานวน
ในปี 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งเห็ นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ กําหนดให้บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ อตั ราร้อยละ 58.73 ของ
จํานวนเงิ นต้นที่มีสิทธิ ได้รับชําระหนี้ คิดเป็ นจํานวนเงิ น 98.37 ล้านบาท โดยกําหนดให้ได้รับชําระหนี้ ตามแผนจํานวน 15 ปี
ดังนี้
-

ปี ที่ 1 – 15 จํานวนเงินที่มีสิทธิได้รับชําระตามแผนฟื้ นฟูกิจการ รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.27 ล้านบาท
รับชําระงวดสุดท้าย จํานวนเงิน 93.10 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

102

รายงานประจําปี 2561

9. สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

ภัตตาคารร้านอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม

374,743

518,731

-

-

วัสดุสิ้นเปลือง

236,075

169,273

-

-

รวม

610,818

688,004

-

-

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
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(50,089,342)
4,212,580

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

(50,071,032)
3,620,072

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

ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ยอดยกมา

46,286,134

11,459,404

46,267,824

11,441,094

บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ยอดคงเหลือ

3,803,208
50,089,342

34,826,731
46,286,135

3,803,208
50,071,032

34,826,731
46,267,825
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10. ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

65,009,837

73,624,354

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย
บ้านพร้อมที่ดิน

รายการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561
ต้นทุนขาย

2560

(7,587,517)

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน

-

(49,711,686)
239,693

11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
เงินฝากธนาคาร

15,504,492

2560
47,550,608

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

2561

2560

9,500,000

9,500,000 หลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุ 19 และ 22)
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ร้อยละ
บริษัทร่วม

ลักษณะธุรกิจ

บาท

สัดส่วนเงินลงทุน ทุนชําระแล้ว

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

49

80,000,000

วิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
42,591,110
42,303,420

วิธีราคาทุน
2561
2560
39,199,980
39,199,980

เงินปันผล
2561
1,107,100

2560
-

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท

ปี

สินทรัพย์

สินทรัพย์

หนี้สิน

หนี้สิน

หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ

รายได้

กําไร

สัดส่วนตามส่วนได้เสีย

มูลค่าตามบัญชี

ของกิจการ

ของส่วนได้เสีย

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. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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บาท

ร้อยละ
บริษัทย่อย

ทุนชําระแล้ว

ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า

สัดส่วนเงินลงทุน

2561

2560

2561

2560

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด

100

200,000,000

200,000,000

199,999,970

199,999,970

(72,749,970)

บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด

100

100,000,000

100,000,000

99,999,970

99,999,970

(81,869,970)

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

75

50,000,000

50,000,000

37,499,990

37,499,990

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด

100

3,250,000

3,250,000

3,249,970

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

51

49,000,000

49,000,000

24,989,980

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด

100

100,000,000

รวม

-

99,999,985
465,739,865

2561

มูลค่าตามบัญชี

เงินปันผล

2560

2561

2560

(53,659,970)

127,250,000

146,340,000

-

18,130,000

99,999,970

-

-

37,499,990

37,499,990

-

-

3,249,970

-

-

3,249,970

3,249,970

-

-

24,989,980

-

-

24,989,980

24,989,980

-

-

-

-

99,999,985

-

-

365,739,880

(154,619,940)

(53,659,970)

311,119,925

2561

312,079,910

2560
-

32,080,000

32,080,000

105

19,000,000

19,000,000
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ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
รับโอน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ดูหมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
53,659,970
999,970
100,959,970
11,320,000
41,340,000
154,619,940
53,659,970

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่ ) จํากัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ซี .อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1 ล้าน
บาท เป็ นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวน 19.90 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้
เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนครบแล้วทั้งจํานวน รวมเป็ นจํานวนเงิน 199 ล้านบาท
บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั เอซี ซี อิเลคทริ ค จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1 ล้านบาท
เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท โดออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 9.90 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้เรี ยกชําระ
ค่าหุน้ เพิม่ ทุนครบแล้วทั้งจํานวน รวมเป็ นจํานวนเงิน 99 ล้านบาท
บริษัท สระบุรี โซล่ าร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั สระบุรีโปรเจคได้จดทะเบียนควบบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ใหม่ภายใต้ชื่อ บริ ษทั สระบุรี โซล่าร์
จํากัด (“สระบุรี โซล่าร์”)
บริษัท เอซีซี แคปปิ ตอล จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่อ “บริ ษทั เอซีซี แคปปิ ตอล จํากัด” โดยมี
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 20 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ซึ่งบริ ษทั จะถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ย่อยได้เรี ยกชําระค่าหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์ จี จํากัด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยซึ่ งถือที่ดินรอการพัฒนา (ดูหมายเหตุ 14) กับ
บุคคลอื่น (ดูหมายเหตุ 38)
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
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ร้อยละ

บาท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอํานาจควบคุมใน

กําไร(ขาดทุน)ที่แบ่ง
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี

เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

อํานาจควบคุม

บริษัทย่อยสะสม

อํานาจควบคุมใน
บริษัทย่อยในระหว่างปี

ควบคุมในระหว่างปี

บริษัทย่อย
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
ปี 2561
ปี 2560
บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด
ปี 2561
ปี 2560

107

25

11,791,114

(1,315,400)

-

25

13,106,514

4,368,531

-

49
49

24,719,147
23,114,122

1,605,025
(410,146)

-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

2561

2560

2561

2560

68,476,006

74,943,773

7,358,159

2,772,304

806,752

905,533

43,598,177

45,452,011

21,515,501

15,723,220

509,096

1,052,637

602,801

7,700,028

-

-

107

108
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด

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)

6,914,218

34,501,871

5,059,176

1,988,850

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

สรุปรายการกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

1,053,598

14. ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

146,807,352

เพิ่มขึ้น

-

ลดลง

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

146,807,352
146,807,352

บริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์ จี จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการถือที่ดินเพื่อเป็ นที่ดินจัดสรรและจําหน่ ายในอนาคต ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษทั ได้ชะลอการพัฒนาที่ดินดังกล่าว เนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณจังหวัดภูเก็ตมีสภาวะการชะลอตัว
ระหว่างปี 2561 บริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์จี จํากัด ได้จดจํานองที่ดินดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั (ดู
หมายเหตุ 24)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้อจะขายหุน้ ของบริ ษทั เอซีซี กรี น เอนเนอร์ยี จํากัด (ดูหมายเหตุ 13) ซึ่งถือ
ที่ดินรอการพัฒนา (ดูหมายเหตุ 38)
15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
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บาท
ถือหุ้น
ตราสารทุน

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ทรัพยากรนํ้าสยาม จํากัด(มหาชน) ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ

(%)
8.93

งบการเงินรวมและ
ทุนชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

503,660,000

49,950,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

(49,950,000)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

-

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ยอดยกมา
หัก กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
49,950,000
(49,950,000)
-

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายเงิ นลงทุนดังกล่าวกับบริ ษทั อื่น จํานวน 45 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.001 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิน 45,000 บาท
16. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
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บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ที่ดินและส่วน

อาคารและระบบ

ปรับปรุงที่ดิน

สาธารณูปโภค

215,237,501

382,765,454

อาคาร
อาคารชุด

ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
โอนออก - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

จําหน่าย / โอนออก

(194,652,212)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

20,585,289

เพิ่มขึ้น / โอนเข้า

-

จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28,153,334

6,068,785

632,225,074

10,824,731

-

224,956

11,049,687

(302,838,633)

-

-

(497,490,845)

90,751,552
-

(6,105,504)
22,047,830
-

(6,293,741)
-

(12,399,245)
133,384,671
-

(20,585,289)
-

(90,742,752)
8,800

(2,290,410)
19,757,420

-

(113,618,451)
19,766,220

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

(7,049,314)

(58,507,035)

-

-

(65,556,349)

(5,820,365)

-

(5,820,365)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

โอนออก - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

จําหน่าย / โอนออก

-

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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(65,657,086)
4,819

(1,847,650)
19,215,628

-

(67,504,736)
19,220,447

26,064,916

1,213,523

-

47,863,728

3,981

541,792

-

545,773

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,585,289
-

-
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บาท
ที่ดินและส่วน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและระบบ

ปรับปรุงที่ดิน

สาธารณูปโภค

20,585,289

79,926,821

อาคารชุด

อาคาร

ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า

-

จําหน่าย / โอนออก

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,585,289

10,824,731
90,751,552

(20,585,289)
-

28,153,334

6,068,785

134,734,229

224,956

11,049,687

(6,293,741)

(12,399,245)

(6,105,504)
22,047,830

-

-

-

133,384,671

-

-

(90,742,752)
8,800

(2,290,410)
19,757,420

-

(113,618,451)
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(65,657,086)
4,819

(1,847,650)
19,215,628

-

(67,504,736)
19,220,447

26,064,916

1,213,523

-

47,863,728

3,981

541,792

-

545,773

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,585,289

-

-

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
ค่าเสื่อมราคา
แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ

2560

2561

2560

1.20

10.94

1.20

4.96

16.71

16.71

16.71

16.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด
ค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
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บริษัท
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาจะขายที่ดินและอาคารโรงงาน กับบริ ษทั อื่น (“ผูซ้ ้ื อ”) มูลค่าตามสัญญา
จํานวนเงิ น 240 ล้านบาท ประกอบด้วย อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี 45.67 ล้านบาท และที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 7.67 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 17) โดยผูซ้ ้ื อได้จ่ายเงินครบทั้งจํานวนแล้ว และบริ ษทั ได้โอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินและอาคารโรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวซึ่งสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จํานวน
เงิน 172.32 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
ปี 2560 บริ ษ ัท ได้ว่า จ้า งบริ ษ ัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลู เ อชั่น จํา กัด ซึ่ ง เป็ นผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระให้ท ํา การประเมิ น ราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 47.61 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 281.25 ล้านบาท ทั้งนี้
การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีตน้ ทุนทดแทนสําหรับที่ดินและอาคารโรงงานให้เช่า ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 15 มกราคม 2561
ปี 2561 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั เซ้าท์อีส เอเชี ย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 0.55 ล้านบาท โดยมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 28.41 ล้านบาท ทั้งนี้
การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับอาคารชุด ตามมาตรฐานวิชาชี พของ
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริ ษทั ซี .อี.ไอ. (เชี ยงใหม่) จํากัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์กบั บริ ษทั คุม้ ขันโตก
เชียงใหม่ (2558) จํากัด โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2560
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17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
โอนเข้า - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคา/ โอนเข้า
โอนเข้า - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคา/ โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

16

16

อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

เครื่องจักร
และอุปกรณ์โรงงาน

4,698,043
194,652,212
199,350,255
(4,698,043)
194,652,212

259,682,741
18,235,335
302,838,633
(16,995,665)
563,761,044
6,164,862
(17,423,192)
552,502,714

432,327,089
45,788,142
478,115,231
8,888
(67,495)
478,056,624

46,138,433
3,644,201
(1,144,218)
48,638,416
2,045,422
(99,447)
50,584,391

6,051,438
1,399,000
7,450,438
7,450,438

1,731,050
7,049,314
8,780,364
2,297,576
11,077,940

73,446,152
28,059,339
58,507,035
(16,995,583)
143,016,943
33,649,309
(14,500,714)
162,165,538

95,438,050
22,024,329
117,462,379
22,594,839
(13,527)
140,043,691

22,478,683
9,490,957
(1,084,337)
30,885,303
9,695,258
(63,633)
40,516,928

2,251,027
939,893
3,190,920
993,488
4,184,408

ที่ดิน

อุปกรณ์สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

46,239,939
18,534,551
(12,308,372)
(49,261,973)
3,204,145
3,712,511
(130,738)
(6,785,918)
-

795,137,683
87,601,229
497,490,845
(30,448,255)
(49,261,973)
1,300,519,529
11,931,683
(22,418,915)
(6,785,918)
1,283,246,379
193,613,912
62,245,568
65,556,349
(18,079,920)
303,335,909
69,230,470
(14,577,874)
357,988,505
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บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

ที่ดิน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

190,569,891
183,574,272

420,744,101
390,337,176

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เครื่องจักร
และอุปกรณ์โรงงาน

อุปกรณ์สํานักงาน

139,614,000
139,614,000

6,764,000
(578,000)
6,186,000
6,186,000

360,652,852
198,398,933

11,567,113
3,881,463

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ
4,259,518
3,266,030

รวม
-

3,204,145
-

6,764,000
(578,000)
6,186,000
139,614,000
145,800,000
990,997,620
779,457,874
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น / โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคา/ โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
โอน / ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคา/ โอนเข้า
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน
4,698,043
4,698,043
(4,698,043)
4,698,043
-

อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

เครื่องจักร
และอุปกรณ์โรงงาน

39,483,973
355,848
(16,995,665)
22,844,156
(17,220,589)
5,623,567

1,925,724
58,000
1,983,724
(60,795)
1,922,929

3,682,835
370,449
(1,090,514)
2,962,770
185,745
(93,346)
3,055,169

6,051,438
6,051,438
6,051,438

31,961,050
1,539,202
(16,995,583)
16,504,669
1,154,466
(14,298,115)
3,361,020

1,089,387
85,767
1,175,154
85,989
(6,828)
12,543,145

1,705,082
590,234
(1,045,582)
1,249,734
591,508
(58,031)
1,783,211

2,251,026
773,688
3,024,714
773,688
3,798,402

-

37,006,545
2,988,891
(18,041,165)
21,954,271
2,605,651
(14,362,974)
10,196,948

6,339,487
2,262,547

808,570
668,614

1,713,036
1,271,958

3,026,724
2,253,036

69,762
-

16,655,622
6,456,155

อุปกรณ์สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

53,578
422,351
(406,167)
69,762
60,976
(130,738)
-

55,895,591
1,206,648
(18,492,346)
38,609,893
246,721
(22,203,511)
16,653,103
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ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

ค่าเสื่อมราคา
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ

63.70

58.68

0.02

0.12

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

5.53
69.23

3.57
62.25

2.58
2.60

2.87
2.99

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมได้ตัด
ค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

2.24

2.19

2.24

2.19

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
- ยานพาหนะ

2.81

3.85

2.00

2.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท สระบุรี โซล่ าร์ จํากัด
บริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ได้จดจํานองสิ ทธิ การเช่าที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 22)
ผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน

บุคคลอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่าต่อปี
บาท
3 ก.ค. 2555 - 2 ก.ค. 2567
50,000
3 ก.ค. 2567 - 2 ก.ค. 2580
100,000

หมายเหตุ
-

บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่ ) จํากัด
บริ ษทั ซี .อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อเป็ นหลักประกันการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั (ดูหมาย
เหตุ 24)
บริษัท สระบุรี โซล่ าร์ จํากัด
ระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทนโซลาร์ฟาร์ม จํานวนเงิน
139.61 ล้านบาท
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18. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

15,300

148,137

-

(12,689,447)

(11,366,970)

-

(1,237,439)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
รายได้
1 มกราคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2560

(ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2561

-

148,137

148,137

(148,137)

-

-

148,137

148,137

15,300
(132,837)

15,300
15,300

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(9,134,477)

(2,232,493)

(11,366,970)

(101,685)
(1,220,792)

(101,685)
(12,587,762)

รวม

(9,134,477)

(2,232,493)

(11,366,970)

(1,322,477)

(12,689,447)

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนชั่วคราว

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้
1 มกราคม 2560

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2560

-

(1,237,439)

(ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2561

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,237,439)

1,237,439

-
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์

ล้านบาท
วงเงิน
30
3

ประเภทสินเชื่อ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ สินเชื่อเพื่อการนําเข้า
หนังสือคํ้าประกัน

ร้อยละ
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
MLR
-

บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) จํานวนเงิน 15.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อดังกล่าว
20. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

4,364,868

5,178,327

484,257

732,400

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

เจ้าหนี้อื่น
-

21. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

22

48,835,284

40,387,500

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

23

50

1,000,616

583,970

748,406

หุ้นกู้
รวม

24

49,683,134

597,414,411
638,802,527

583,970

597,414,411
598,162,817
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-

-
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22. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

192,466,715

222,546,843

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(48,835,284)
143,631,431

(40,387,500)
182,159,343

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงั นี้
วงเงิน
วงเงิน สถาบันการเงิน 2561 2560
1 ธนาคารพาณิชย์ 228 -

2

ธนาคารพาณิชย์

-

3

ธนาคารพาณิชย์

68

รวม

ล้านบาท
มูลหนี้
2561
2560
192.47
-

375

-

215.59

68

-

6.96

192.47

222.55

ร้อยละ
ระยะเวลา
อ้างอิง
จ่ายชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
การชําระหนี้
มี.ค. 2561 MLR
จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน ดังนี้
พ.ค. 2565
งวดที่ 1-49 เดือนละ 4.70 -5.20 ล้านบาท
งวดที่ 50 จ่ายชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด
จ่ายชําระเงินต้น เป็นรายเดือน จํานวน 112
มี.ค. 2556 MLR
ก.ค. 2565
งวด ในอัตราร้อยละ0.67-1.87 ของเงินต้น
3 ปี
MLR
จ่ายชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชําระ
เงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองทรัพย์

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

ยอดยกมา

222,546,843

303,126,717

เพิ่มขึ้น

228,000,000

17,316,364

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(258,080,128)
192,466,715

(97,896,238)
222,546,843
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หลักประกัน
บริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ได้นาํ เงินฝากธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11) และจดจํานองสิ ทธิ การเช่าที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่ งปลูก
สร้าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ดูหมายเหตุ 17) โอนสิ ทธิการรับเงินสําหรับ
การดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง บริ ษทั เอซี ซี อิเลคทริ ค จํากัด และผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ได้จาํ นํา
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั สระบุรี โซล่าร์ จํากัด เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุ 4)
บริ ษทั เอซี ซี แลนด์มาร์ ค จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และได้
นําบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ไพรม แมนชัน่ จํากัด และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไพรม
แมนชัน่ จํากัด ได้ค้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมดังกล่าวโดยไม่มีผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 4) ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้จ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแล้วทั้งจํานวน
23. หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

ปี
1
2-5
รวม

มูลค่าปัจจุบัน
847,850
366,802
1,214,652

2561
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี `
25,786
16,275
42,061

ค่าเช่าขั้นตํ่า
873,636
383,077
1,256,713

มูลค่าปัจจุบัน
1,000,616
1,281,510
2,282,126

2560
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
66,724
39,774
106,498

ค่าเช่าขั้นตํ่า
1,067,340
1,321,284
2,388,624
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
1
2-5
รวม

มูลค่าปัจจุบัน
583,970
583,970

2561
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
2,338
2,338

ค่าเช่าขั้นตํ่า
586,308
586,308

มูลค่าปัจจุบัน
748,406
648,543
1,396,949

2560
ดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
31,607
2,337
33,944

ค่าเช่าขั้นตํ่า
780,012
650,880
1,430,892

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้ อยานพาหนะ กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ ละ 0.09 ล้านบาท (ปี 2560 : 0.09 ล้าน
บาท) ในงบการเงิ นรวม และ 0.07 ล้านบาท (ปี 2560 : 0.07 ล้านบาท) ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นส่ วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จํานวนเงิ น 0.85 ล้านบาท (ปี 2560 : 1 ล้านบาท) ในงบ
การเงินรวม และ 0.58 ล้านบาท (ปี 2560 : 0.75 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
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24. หุ้นกู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

หุ้นกู:้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

255,200,000

600,000,000
-

หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

(10,525,177)

(2,585,589)

หุ้นกู้

244,674,823

597,414,411

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว

244,674,823

(597,414,411)
-

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

17,553,636

12,215,589

หัก ตัดจําหน่าย
สุทธิ

(7,028,459)
10,525,177

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

ระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้
กู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนด จํานวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 600 ล้าน
บาท กําหนดอายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดื อน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ วันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อจําหน่ ายแก่ นักลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปใช้ชาํ ระคืนหนี้ เดิม และเพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6
ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าวแล้วทั้งจํานวน
ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูท้ ุกประเภทภายในวงเงินไม่เกิน
จํานวนเงิน 1,000 ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท่ากัน การออกหุน้ กูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นกูม้ ีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้ต่อหน่วย
1,000 บาท จํานวนเงิ นรวม 300 ล้านบาท กําหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดื อน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อ
จําหน่ายแก่นกั ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุน้ กูด้ งั กล่าวไป
ใช้ชาํ ระคืนหนี้เดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.8 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด ได้จด
จํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและบริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์ จี จํากัด ได้จดจํานองที่ดินเปล่าเพื่อเป็ นหลักประกันหุ ้นกูข้ อง
บริ ษทั
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25. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

4,079,734
4,079,734

2,971,323
2,971,323

3,842,722
3,842,722

3,000,563
3,000,563

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,842,722

2,848,857

3,000,563

2,238,275

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

932,991

879,183

684,403

661,380

ต้นทุนดอกเบี้ย

145,901

114,682

128,237

100,908

(841,880)
4,079,734

3,842,722

(841,880)
2,971,323

3,000,563

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:

หนี้สินลดลงจากการเกษียณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันปลายปี

กลุ่มบริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ ายเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แ ก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก) มีดงั นี้
ร้อยละ
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตรามรณะ

2561
0.5 - 3.48
0.5 - 8.76
0 - 10
ตารางมรณะปี2551 และ 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2561
2560
1.86 - 3.48
3.48
3.48
4 - 8.76
8.76
8.76
0 - 15
0 - 11
0 - 11
ตารางมรณะปี2551 ตารางมรณะปี2551 ตารางมรณะปี2551

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

26. ทุนเรื อนหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 375,000,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 374,999,912.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั
มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 350 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากเดิ ม จํานวนเงิ น 374,999,912.50 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 524,999,912.50 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน
600,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2561
ตามลําดับ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 600,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 2
หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ในราคาหุ ้นละ 0.60 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจ
ในการพิจารณาดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ น และสมควร รวมถึงการกําหนดวันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
ระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วจํานวนเงินรวม 84.42 ล้านบาท (บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจําหน่ายหุน้ เพิ่มทุน จํานวนเงิน 1.41 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ)
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุ นของบริ ษทั ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม จํานวน 300 ล้านหน่ วย อัตราการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คื อ หุ ้นสามัญ 4 หุ ้นต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท"ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่1 หรือ "ACC-W1"
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 1 หุ้น
ราคาในการใช้สิทธิ
: 1.25 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยกําหนดวันใช้สิทธิวันแรก คือวันสุดท้าย
ของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ3 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีวันกําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของตลาดหลักทรัพย์
ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิดัง
กล่าว
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุ
: วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจํานวน 299,999,650 หน่ วย และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2559
27. การจ่ ายเงินปันผล
บริษัทร่ วม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดับบลิว.โซล่า จํากัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุน้ ละ 0.2019 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 1.62 ล้านบาท

อัตรา

บริษัทย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอซี ซี อิเลคทริ ค จํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อัตราหุน้
ละ 190 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 19 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.10 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอซีซี อิเลคทริ ค จํากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
หุน้ ละ 3.208 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 32.08 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 2.10 ล้านบาท
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28. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

3,803,208

34,826,731

3,803,208

34,826,731

-

100,959,970

11,320,000

-

4,513,079

สํารองสินค้าเสื่อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น

144,127,079

-

14,157,000

1,727,491

14,000,000

382,491

1,915,254

3,626,315

1,501,224

3,549,275

30. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

30,529,673

49,755,996

20,713,974

36,519,453

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
สุทธิ

37,558,133

(239,693)
59,201,984

27,742,434

46,205,134

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
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31. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท และพนัก งานได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยเงิ น ที่ พ นัก งานจ่ า ยสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั จ่ า ยสมทบให้ ปั จ จุ บันกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ในปี 2561 บริ ษทั ได้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงิน 0.73 ล้านบาท (ปี 2560: 0.61 ล้านบาท)
32. ภาษีเงินได้
ภาษี เ งิ น ได้นิติ บุคคลของกลุ่ ม บริ ษทั สํา หรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 คํา นวณขึ้ น ในอัตราที่ ก ํา หนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุ งเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

-
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2560

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
บวก สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

12

บาท
(32,858,039)
(18,535,998)
(51,394,037)
(10,278,807)
34,622,587
4,599,385
(214,782)
(19,589,902)
(3,085)
(4,342,723)
(127,406)
4,665,267
1,455,314
6,120,581

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

4

บาท
(45,668,354)
(31,587,147)
(77,255,501)
(15,451,100)
8,456,133
6,288,578
(278,884)
847,684
1,190,112
1,052,523
2,084,356
3,136,879
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2560
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

31,685,633
20

11

6,337,127
26,296,307
4,572,357
(6,637,420)
(16,936,465)
(8,966,638)
4,665,268
(1,237,439)
3,427,829

บาท
(74,946,339)

20

-

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

33. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิ จการหลักในการผลิตและจําหน่ ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ลงทุนในพลังงานทดแทน และการรับซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง โดยดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลัก
ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแล้วสามารถแยกรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ดงั นี้

รายงานประจําปี 2561| บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2561

129

พันบาท
พัดลมติดเพดาน
2561

2560

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2561

2560

ห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
2561

2560

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561

2560

พลังงานทดแทน
2561

รวม

2560

2561

2560

28,725

17,091

6,248

34,715

88,520

72,808

11,850

80,786

96,299

92,616

231,642

298,016

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)

(221,893)

(63,046)

(37,558)

(59,202)

1,395

1,729

(32,858)

(45,668)

(6,121)

(3,137)

(38,979)

(48,805)

รายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน )ขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี

1,395

1,729
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
พัดลมติดเพดาน

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร

พลังงานทดแทน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2561

แฟคเตอริ่ง

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2560

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

54,321

168,096

95,912

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

5,011

21,897

-

-

2,317

3,205

-

510

15,761

23,897

สินค้าคงเหลือ

3,620

14,769

-

-

593

670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,010

73,624

9,500

9,500

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

-

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

546

47,864

-

-

6,456

16,655

-

395,930

430,333

รวม

2560

2561

2560

-

150,233

168,096

-

-

23,089

49,509

-

-

-

4,213

15,439

-

-

-

-

65,010

73,624

6,004

38,050

-

-

15,504

47,551

-

42,591

42,303

-

-

42,591

42,303

146,807

146,807

-

-

-

-

146,807

146,807

-

-

-

-

-

-

546

47,864

100

140

376,972

543,870

-

-

779,458

990,998

1,286,158

1,633,961

-

19,024

27,314

สินทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

1

สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

10,844

15,049

-

-

5,122

9,191

หนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

-

หุ้นกู้

-

-

-

-

-

เงินประกัน

-

-

61

3,704

30

หนี้สินรวม
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339

632

2,689

2,442

-

-

-

30

-

49,683

638,803

-

-

49,683

638,803

-

-

244,675

-

-

-

244,675

-

-

-

-

-

-

-

91

3,704

486,827

880,071
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ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส่วนงานให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 2
ราย จํานวนเงินรวม 2.35 ล้านบาท (ปี 2560: จํานวน 2 ราย จํานวนเงินรวม 12.50 ล้านบาท) และส่วนงานพลังงานทดแทน
จํานวน 2 ราย จํานวนเงินรวม 96.30 ล้านบาท (ปี 2560: จํานวน 2 ราย จํานวนเงินรวม 92.62 ล้านบาท)
34. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท
36.1 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.38 ล้านบาท
พันบาท
ปี
1
ค่าเช่าขั้นตํ่า

2-5
4,378

รวม
900

5,278

บริษัทย่ อย
36.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 0.10 ล้านบาท
36.3 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
34.3.1 สัญญาบริ การ จํานวนเงิน 0.14 ล้านบาท
34.3.2 สัญญาซื้อสิ นค้าและอุปกรณ์ จํานวนเงิน 0.30 ล้านบาท
บริษัท สระบุรี โซล่ าร์ จํากัด
สัญญาเช่าที่ดินเปล่า อัตราค่าเช่าต่อปี จํานวนเงิน 50,000 – 100,000 บาท
พันบาท
ปี
2-5

1
ค่าเช่าขั้นตํ่า

50

5 ปีขึ้นไป
200

1,200

รวม
1,450

สัญญาบริ การบํารุ งรักษา ให้คาํ ปรึ กษา และบริ หารจัดการ อัตราค่าบริ การต่อเดือน จํานวนเงิน 0.83 ล้านบาท
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พันบาท
ปี
2-5

1
ค่าเช่าขั้นตํ่า

10,119

33,901

5 ปีขึ้นไป
3,129

รวม
47,149

บริษัท เอซีซี แลนด์ มาร์ ค จํากัด
สัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร เดือนละ จํานวนเงิน 0.13 ล้านบาท
พันบาท
ปี
1
ค่าเช่าขั้นตํ่า

2-5
1,529

1,211

รวม
2,740

บริษัท บางปะกง โซล่ า เพาเวอร์ จํากัด
สัญญาให้บริ การพื้นที่ อัตราค่าบริ การ ตามสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
35. สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริษัท สระบุรี โซล่ าร์ จํากัด และบริษัท บางปะกง โซล่ า เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้
1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่นาํ เข้าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2) ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคลสํา หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ จากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3) ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติเป็ นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่พน้ กําหนดระยะเวลาตามข้อ 2)
4) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการส่งเสริ ม
5) ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปาเป็ นจํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
6) ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ง หรื อก่ อ สร้ า งสิ่ ง อํา นวยความสะดวกร้ อ ยละ 25 ของเงิ น ลงทุ น
นอกเหนือจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
7) อื่น ๆ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ทั้งนี้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริ มด้วย
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36. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
บริษัท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
บริษัท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน0.55 ล้านบาท

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

54,320,603

-

54,320,603

-

95,912,159

-

95,912,159

-

28,406,000

-

28,406,000

เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมและข้ อมูลทีใ่ ช้ สําหรับการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสุดท้ายของรอบรายงาน
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของอาคารชุ ด คํา นวณโดยผูป้ ระเมิ น อิ ส ระ ซึ่ ง วัด มู ล ค่ า โดยวิธี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market
Approach)
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
37. การเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู ้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศและจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา กลุ่มบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิ ดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล
ดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงินฝากธนาคาร เงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหุน้ กู้ ซึ่งสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด โดยกลุ่มบริ ษทั มิได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงไว้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
ล้าน

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
0.01
0.01
0.02

ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
กลุม่ บริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อ
และการกําหนดวิธีการชําระเงิ นจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งคาดว่าจะไม่ได้รับความ
เสี ยหายจากการเรี ยกชําระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจํานวนที่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
มูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่ งมีการให้
สิ นเชื่ อระยะสั้น และหนี้ สินทางการเงิ น โดยส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิ น และหุ ้นกู้ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึ งทําให้ราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอซี ซี กรี น เอนเนอร์ จี จํากัด (“เอซีซี
กรี น เอนเนอร์ จี”) (ดูหมายเหตุ 13) ซึ่ งถือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินรอการพัฒนา (ดูหมายเหตุ 14) จํานวน 1,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด กับบุคคลอื่น (“ผูจ้ ะซื้ อ”) มูลค่าตามสัญญา จํานวนเงิน 185 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
1) ราคาหุน้ ที่ซ้ือขาย จํานวนเงิน 38.30 ล้านบาท
2) ภาระหนี้สินที่ เอซีซี กรี น เอนเนอร์จี มีต่อบริ ษทั จํานวนเงิน 146.70 ล้านบาท
ผูจ้ ะซื้อตกลงวางเงินมัดจํา จํานวนเงิน 37 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเงินมัดจําดังนี้
1) ผูจ้ ะซื้อวางเงินมัดจําในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน้ จํานวนเงิน 10 ล้านบาท
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2) ผูจ้ ะซื้อตกลงวางเงินมัดจําภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน้ จํานวนเงิน 27 ล้านบาท
ผูจ้ ะซื้ อตกลงชําระเงินส่ วนที่เหลือ จํานวนเงิน 148 ล้านบาท ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทําสัญญาจะซื้ อจะขายหุ ้นพร้อม
ทั้งโอนกรรมสิ ทธิ์หุน้ ที่ซ้ือขาย
คู่ สัญ ญาตกลงภาระหน้า ที่ ของบริ ษทั ในการโอนกรรมสิ ท ธิ์ หุ ้น ที่ ซ้ื อ ขายอยู่ภ ายใต้ความสํา เร็ จ ของเงื่ อ นไขทุ กข้อ
ดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุน้ ที่ซ้ือขายพร้อมที่ดินรอการพัฒนาให้แก่ผจู ้ ะซื้อ
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