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สารจากประธานคณะกรรมการ

(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สําหรับความคืบหน้าในการจําหน่ายทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้อง
ภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางในปี 2564 จากหลายปัจจัย
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น การระบาดของ ของบริษัทย่อยตามมติอนุมัติของที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่ าน
โรคโควิ ด -19 ที่ ก ลายพั น ธ์ แ ละมี ผู้ ติ ด เชื้ อ โรคเพิ ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง มาซึ่งมีความล่าช้าเกินกําหนดเวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติก็เนื่องมาจาก
สงครามทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศมหาอํานาจของ เหตุและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการได้
โ ล ก ต ล อ ด จ นร าค า นํ้ า มั น ที่ เพิ ่ มสู งขึ้ น อย่ า งต่ อเนื่ อ งทํ า ให้ ใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยความ
เศรษฐกิ จ ไทยชะลอตัว ส่ง ผลกระทบต่อ ผลการดํา เนิ นงานของ รอบคอบระมัดระวังเพื่ อรักษาประโยชน์ของบริษัทและคาดว่าการ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคง ชําระราคาและการโอนกรรมสิทธิ ์ ใ นทรัพย์สินที่ซื้อขายจะสําเร็จได้
มุ่งมั่นบริหารงานภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด -19 ด้วยความ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
รอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต และโปร่งใส
ในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับ เปลี่ย นโครงสร้ างองค์ ก ร ตลอดจนพนั กงานและเจ้า หน้ าที่ ที่เ กี่ย วข้ องทุก คนที่ได้ร่ วมแรง
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดย ร่วมใจในการทํางานทําให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 สายงาน เพื่ อความชัด เจนในการ เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นและความพึ งพอใจให้กับ ผู้ถือหุ้นซึ่งดัชนีที่
ดําเนินงานโดยจะดําเนินงานผ่านบริษัทย่อยที่มีอยู่เดิมเช่น บริษัท เป็นตัวชี้วัดในเชิงของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือผล
เอซีซี อินฟรา จํากัด (ดําเนินธุรกิ จธุร กิ จด้านพลังงานทดแทน ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น.
หรือพลังงานสะอาดและธุรกิจก่อสร้าง)และดําเนินงานผ่านบริ ษัท
ในนามของคณะกรรมการบริษัทผมขอแสดงความขอบคุณผู้
ย่ อ ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ด้ า น ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกื่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทและ
เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพั ฒนาด้านการเกษตร การ ไว้วางใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บ ริหารงานใน
ส่งออกผลไม้ทางเศรษฐกิจเช่น ทุเรียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป รอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทขอให้คํ ามั่น
จากผลไม้ เป็ น ต้ น เพื่ อเพิ ่ มรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท โด ยบ ริ ษั ท ว่าจะตั้งใจและมุ่งมั่นทํางานให้เกิด ผลลัพธ์ที่ดีและสร้างความพึ ง
คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากธุรกิจใหม่ประมาณไตรมาสที่ 3 ของ พอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องมากยิ ่ ง ๆ ขึ้นไป
ปี 2565
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร)
ประธานกรรมการบริหาร

ผมรู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ นํ า เสนอรายงานประจํ า ปี ค รั้ ง แรกในฐานะ โดยดําเนินงานผ่านบริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด นอกจากนี้ใน
ประธานกรรมก ารบ ริ ห าร บริ ษั ท แอดวานซ์ คอนเน ค ชั่ น ต้ น ปี 2565 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ น ใหม่ ชื่ อ บริ ษั ท เอซี ซี โก
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ปี 2564 ที่ ผ่ า นมาเป็น อี ก ปีหนึ่ งที่ บ ริ ษั ทได้รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กลายพั นธ์และได้ทวี
ความรุนแรงต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ทําให้ผลการดําเนินงานของ

ลบอล เทรด จํากัด เพื่ อประกอบกิจการค้าผลไม้ที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่ า งประเทศเช่ น ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด เป็ น ต้ น รวมทั้ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากผลไม้ ดั ง กล่ า วและผลไม้ อื่ น ที่ ส ามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศได้

บริษัทและบริษัทย่อยยังมีผ ลประกอบการขาดทุน ซึ่งฝ่ายบริหาร สําหรับเป้าหมายและทิศทางในขับ เคลื่อนธุรกิจในปี 2565 บริษัท
ไ ด้ ใ ช้ ค ว า มพ ย า ย า มอ ย่ า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง ค วา มส า มา ร ถ ใน การ มุ่งเน้นดําเนินธุรกิจใน 3 สายงานธุรกิจหลั กและธุ รกิ จใหม่ ผ่ า น
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ แก้ไ ขผลการขาดทุ นแต่ก็ ยั งไม่ป ระสบผลสํ าเร็จ บริษัทย่อย 4 บริษัท ดังกล่าวข้างต้น และขอให้ความมั่นใจกับ ผู้
ตามที่คาดหวัง
ในช่ ว งปลายปี 2564 บริ ษั ท ได้ ป รั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งธุ รกิจ

ถือหุ้นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและ
แผนงานให้ได้ เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีโครงสร้างธุรกิจแยกเป็น 3 สาย
งานธุรกิจคือ (1) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด
และธุรกิจก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทดําเนินการอยู่แล้วโดย
ดํ า เนิ น งานผ่ า นบริ ษั ท เอซี ซี อิ น ฟรา จํ า กั ด (2) ธุ ร กิ จ ด้ า น
บริหารสินทรัพย์และเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยดําเนินงานผ่านบริ ษัท
ลู ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น ใหม่ คือ บริ ษั ท ไฮ อิ น โนเวชั่ น เทคโนโลยี จํ า กัด
และ (3) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตรการวิจัยและพั ฒนาด้าน
การเกษตรโดยเฉพาะพื ชเศรษฐกิจใหม่เช่น กัญชง เป็นต้น
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

(นายอังกูร พิมพะกร)
กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถอ
ื หุ้น
ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหลายด้าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
และการควบคุ มดูแ ลภายในของบริษั ทและบริ ษั ทย่ อ ยโดยได้ป รับ ปรุ งการบริ หารงานภายในให้เป็น
มาตรฐานตามหลักการบริหารที่ดี รวมทั้งได้แก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 สายธุรกิจ คือ ธุรกิจด้าน
พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดและธุร กิจก่ อสร้ าง ธุรกิจด้านบริหารสินทรัพย์และเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และ ธุ ร กิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นการเกษตรโดยเฉพาะพื ช
เศรษฐกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตทางธุร กิจสูง โดยบริษัทจะดําเนินธุรกิจผ่านบริษัท ย่อ ย ซึ่งบริษัท
เชื่อมั่นว่าจากการปรับ ปรุง โครงสร้า งธุร กิจดัง กล่ าวและด้ว ยความร่ วมมือ ร่วมใจทุ่ มเททํ างานของ
พนักงานทุกคนจะทําให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ขอมูลสรุป (Executive Summary):
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“ACC” หรือ “บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท คอมพาสส อีสต
อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ปจจุบันไดปรับโครงสรางธุรกิจโดยบริษัทฯ แบงเปน 7 สวนคือ ธุรกิจพัดลมเพดาน ธุรกิจจัด
เลี้ยงและภัตตาคาร ธุรกิจลงทุนในพลังงานทดแทน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชา ธุรกิจใหกู ธุรกิจรับเหมากอสราง ในป
2565 บริษัทไดเพิ่มธุรกิจกัญชงเพื่อการพาณิชย บริษัทไดเพิ่มการลงทุนไปยังหลายๆ ธุรกิจเพี่อเปนการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มชอง
ทางการหารายได โดยบริษัทฯ เลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีความมั่นคงดานรายได และเปนธุรกิจใหมที่มีการเจริญเติบโตอยาง
มากในปจจุบัน เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคงในอนาคต โดยมีภาพรวมแตละสายงานธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
บริษัทไดยกเลิกธุรกิจจําหนายพัดลมติดเพดานและไดนําพัดลมที่เหลือทั้งหมดจําหนายโดยมีวิธีการประมูลโดยบริษัทผูประมูล
เปนผูรับผิดชอบดูแลลูกคาตอจากบริษัท

2. ธุรกิจจัดเลีย้ งและภัตตาคาร
บริษัทดําเนินธุรกิจผานบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (ถือหุนรอยละ 100) โดยแบงเปน 3 ธุรกิจ
1) คุมขันโตกและลานการแสดงวัฒนธรรม ใหบริการอาหารแบบขันโตก มีการแสดงแสงสีเสียงเชิงวัฒนธรรม
2) รานอาหารพลับพลา ใหบริการอาหารแบบบุบเฟ เปดใหบริการ 8.00 น.- 14.00 น. และชวงเย็นเปดเปน รานอาหาร
ใหบริการอาหารทุกประเภท
3) ศูนยประชุมนานาชาติคุมคําใหบริการจัดประชุมสัมมนาเปนศูนยประชุมมีหองจัดเลี้ยงระดับสากลที่ตกแตงดวยสถาปตยาก
กรรมชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทไดปดกิจการชั่วคราว จนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ นักทองเที่ยวจะกลับมาทองเที่ยวเชนเดิม โดยบริษัทไดจายเงินชดเชยใหกับพนักงานครบทุกคนแลว ตั้งแตวันที่ 3
กรกฎาคม 2563 ในชวงการระบาดของ ไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทไดเปดใหบริการรับจัดเลี้ยงในชวงที่มีการผอนผันจาก
ภาครัฐ เพื่อใหมีรายไดมาใชบํารุงรักษาสถานประกอบการใหพรอมใชงาน

3. ธุรกิจลงทุนในพลังงานทดแทน
บริษัทไดลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) ปจจุบันเหลือกําลังการผลิตประมาณ
2.743 เมกะวัตต จากการที่บริษัทยกเลิกการลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร เพาเวอร จํากัด (“105 โซลาร”) และไดแจงความประสงคขอ
คืนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวน 14 ลานบาท คืนจาก บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก
โครงการมีความลาชา ปจจุบันไดถอนฟอง ผลการเจรจาบริษัทไดหุนสามัญบริษัท 105 โซลาร จํากัด จํานวน 173,000 หุน หรือ 17.30
ลานบาท คิดเปน รอยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียน และโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกําลังการ
ผลิตประมาณ 5.871 MW โดยดําเนินธุรกิจภายใตบริษัท ดังตอไปนี้
1) บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเปนบริษัทรวม ประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลัง คา
(Solar Rooftop) แผงโซลารตั้งอยูบนหลังคาโรงงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิตประมาณ 0.98
เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุนจํานวน 39.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันไดขยายกําลัง การผลิต
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จนมีกําลังการผลิตทั้งหมด 1.402 เมกกะวัตต ติดตั้งบนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) และ
หลังคาที่จอดรถ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) สามารถจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดทั้งหมด
2) บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต ขนาดเงิน
ลงทุนจํานวน 24.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โครงการ BSP ไดมีการติดตั้งแผงโซลารเปนที่
เรียบรอยแลว และเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ตั้งแต เดือน กุมภาพันธ 2560
3) บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (“105”) ซึ่งเปนบริษัทรวม กําลังการผลิตประมาณ 0.65 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุน
17.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โครงการ 105 ไดมีการติดตั้งแผงโซลารเปนที่เรียบรอยแลว และ
เริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2561
4) กลุมบริษัทสระบุรี (“กลุม สระบุรีโปรเจค”) ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯไดทําการควบรวมจาก 10 บริษัทเปนบริษัท
สระบุรี โซลาร จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เมกะวัตต ขนาดเงินลงทุน 290 ลานบาท ในโครงการ
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) แผงโซลารตั้งอยู อําเภอตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี กําลัง การผลิต 5.871 เมกะวัตต
ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการจํ าหน าย
ไฟฟาเชิงพาณิชยแลว

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริ ษั ท ได ม ี การจัด ตั ้ง บริ ษั ท เอซี ซี แลนด มาร ค จํ ากั ด (“ACCL”) เพื ่ อพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริม ทรัพ ย โดยได ใ ห ผูมี
ประสบการณเขามามีสวนรวมลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยจะจําหนายหุนสามัญของ ACCL ใหแกบริษัท ไพรม
แมนชั่น จํากัด (“PM”) ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน และ PM ถือหุนรอยละ 25.00 ของ
ทุนจดทะเบียน โดย ACCL จะเริ่มพัฒนาโครงการแรกที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนโครงการทาวนโฮมโดยมีราคาขายอยูที่ 4.40 –
6.67 ลานบาทตอยูนิต ปจจุบันสามารถขายและรับรูรายได จํานวน 20 ยูนิต คงเหลืออีก 12 ยูนิต บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นว า
โครงการทาวนโฮมโครงการแรก ถือวาไมประสบความสําเร็จ จําหนายลาชากวาแผนการที่วางไว ในป 2562 บริษัทไดดําเนินการเลิ ก
จางพนักงานสวนที่ไมจําเปนทั้งหมด ยกเลิกสัญญาเชาอาคารเลครัชดา และสัญญาอื่นๆ หากจําหนายหมด บริษัท ฯ จะปด ACCL
เนื่องจากบริษัทเห็นวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมเหมาะกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และเพื่อลดรายจายประจํา
อยางไรก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนของบริษัทหากมีโครงการในอนาคตที่ทางบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (“PM”) สนใจ
จะพัฒนา PM ตองนําโครงการมาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนเปนลําดับแรก หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวาโครงการไม
นาสนใจ จึงจะเปนสิทธิของ PM ที่จะตัดสินใจพัฒนาภายใต PM เพียงฝายเดียว ซึ่งเปนมติในที่ประชุมที่ไดตกลงรวมกันกอนร วมลงทุน
สําหรับแผนในการขายในป 2565 บริษัทฯ จะจัดโปรโมชัน่ โดยลูกคาสามารถผอนชําระกับบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยรอยละ 1 ใน 3 ปแรก
หลังจากนั้นบริษัทจะปรับอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยื่มซื้อบานของธนาคารอาคารสงเคราะห จํากัด ในระหวางผอนชําระ
ลูกคาสามารถเขาอยูไดทันที

5. ธุรกิจใหเชา
สวนการดําเนินธุรกิจใหเชา ในป 2561 บริษัทไดจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่ อนําเงินมา
ไถถอนหุนกู สวนอาคารพักอาศัยอาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ อาคารบี ปจจุบัน เหลือจํานวน 3 หอง ซึ่งไดปรับปรุงหองที่เ หลื อเพื่อ
ทยอยจําหนายทั้งหมด

6. ธุรกิจใหกู
บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด (“ACCC ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไลเบี้ย (Factoring with
Recourse) การใหเชาซื้อหรือการใหเชาซื้อแบบลิสซิ่ง การใหกูยืม จํานํา จํานอง ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 200.00 ลานบาท ทุน
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ชําระแลว 100.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 จากการที่บริษัทเห็นวา
ธุรกิจการใหกูยืมมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง

7. ธุรกิจรับเหมากอสราง
จากการที่บริษัท อยูใ นธุรกิจพลัง งานแสงอาทิตย มานานมีค วามชํานาญมีค วามรูค วามเข าใจในเทคโนโลยี บริษัทเห็นว า
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ราคาแผงและอุปกรณที่ลดลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับเทคโนโนยีดี
ขึ้นกวาในอดีตสามารถพัฒนาตอไปไดอีก ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งจูงใจที่ทําใหมีผูสนใจติดตั้งแผงโซลารเพิ่มขึ้น และบริษัทมีความพร อมมี
ศักยภาพในธุรกิจนี้ จึงตัดสินใจเขาสูธุรกิจรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร ในป 2564 บริษัทไดดําเนินงานธุรกิจรับเหมาผาน บริษัท เอซีซี
อินฟรา จํากัด โดยบริษัทไดรับเหมางานติดตั้งแผงโซลาร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเชน อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งใน
อนาคตบริษัทคาดวาจะเปนธุรกิจหนึ่งที่สามารถสรางรายไดที่ยั่งยืนตอไป

วิสยั ทัศนองคกร
ลงทุนในกิจการ พลังงานสะอาด รับเหมากอสราง ใหกูยมื ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เพื่อสรางมูลคาอยางยั่งยืนใหแก
ผูมสี วนไดเสียทุกกลุม
พันธกิจ
ลงทุนและสรางการเติบโตอยางมีกลยุทธดวยความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค และเปาหมาย
มุงมั่นสรางผลตอบแทนอยางยัง่ ยืนใหแกผูถือหุน
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ผลการดําเนินการตามเปาหมาย จําแนกตามธุรกิจดังตอไปนี้
ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร ดําเนินธุรกิจผานบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (ถือหุนรอยละ 100) จากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทไดปดกิจการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในป 2564 บริษัทไดเปด
ใหบริการรับจัดเลี้ยงในชวงที่มีการผอนผันจากภาครัฐ เพื่อใหมีรายไดมาใชบํารุงรักษาสถานประกอบการใหพรอมใชงาน
ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเปนบริษัทรวม ถือหุนรอยละ 49.00 กําลังการผลิต
ประมาณ 1.402 เมกะวัตต ในป 2564 สามารถผลิตไฟฟาด 1,628,578 หนวย ซึ่งลดลงจากปกอน 249,691 หนวย หรือรอยละ
13.29 บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) บริษัทยอย ถือหุนรอยละ 51.00 กําลังการผลิต ประมาณ 0.75 เมกกะวัตต
ในป2564 สามารถผลิตไฟฟาได 997,673 หนวย ลดลงกวาปกอน 33,267 หนวย หรือ รอยละ 3.23 บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
(“105”) บริษัทรวม ถือหุนรอยละ 44.36 กําลังการผลิต 0.65 เมกะวัตต ในป 2564 สามารถผลิตฟาได 966,692 หนวย ลดลงกวาป
กอน 23,273 หนวย หรือรอยละ 1.35 บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (“SSL”) บริษัทยอย ถือหุนรอยละ 100 ในป 2564 ที่ผานมา
สามารถผลิตไฟฟาได 8,246,406 หนวย สูงกวาปกอน 105,366 หนวย หรือรอยละ 1.29
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินการโดย บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (“ACCL”) โครงการแรกที่ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เปนโครงการทาวนโฮม ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ สามารถขายและรับรูรายไดไปจํานวน 20 ยูนิต จากทั้งหมด 32 ยู
นิต ยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปจจุบัน
เหลือหองทั้งหมด 12 ยูนิต บริษัทมีแผนจะปดโครงการใหเร็วที่สุด บริษัทไดติดตอตัวแทนจําหนายที่มีประสบการณมีเครือขาย และ
ปรับลดราคาขายลงเพื่อกระตุนยอดขาย
ธุรกิจใหเชา ในป 2564 มีรายไดคาเชาหองพักอาศัยอาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ อาคารบี ปจจุบัน เหลือจํานวน 3 หอง มี
รายไดจากคาเชา 1 หอง เดือนละ 12,000 บาท
ธุรกิจใหกู บริษัทดําเนินธุรกิจนี้ผานบริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด (“ACCC”) ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการใหกูยืม
0.30 ลานบาท
ธุรกิจรับเหมากอสราง บริษัทดําเนินธุรกิ จนี ้ในนามบจก.เอซีซี อินฟรา บริษัทมีโครงการจะรับงานติดตั้ งแผงโซลาร ใน
โครงการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความพรอมทั้งกําลังคน และเทคโนโลยี จากการประเมินธุรกิจรับเหมาถือวาเปนไปตามแผน
ที่บริษัทวางไว

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report) I 28

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญ
ป 2530

! บริษัทเริ่มกอตั้งโดยตระกูลไต ซึ่งเปนกลุมทุนจากประเทศไตหวัน เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายพัดลมโคมไฟ
ติดเพดาน

ป 2536

! บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และเขาเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 2553

! บริ ษั ท ขายที ่ ด ิ นและอาคารโรงงาน เลขที ่ 290 ม.4 ถนนสุ ข ุ ม วิ ท ตํ าบลแพรกษา อํ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ใหกับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด

ป 2556

! บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (“CEI”) ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อเขาลงทุนซื้อ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมถึงสินทรัพยอื่นที่ใชในโครงการศูนยวัฒนธรรม อาหารและภัตตาคาร และ
การแสดงลานนา (คุมขันโตก) ซึ่งเปนธุรกิจจําหนายอาหารและการแสดงวัฒนธรรมลานนา

ป 2558

! เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
จากเดิมจํานวน 240,000,000 บาท เปนจํานวน 188,300,000 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบีย นที่
ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 51,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเปลี่ยนแปลงมู ลค า
หุนที่ตราไวจากเดิมจํานวน 188,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนจํานวน 753,200,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
! นอกจากนี้ บริษัทยังไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 188,300,000 บาทเปนจํานวน 300,000,000
บาท โดยออกหุ  น สามั ญ ใหม จ ํ า นวน 446,800,000 หุ  น มู ล ค า ที ่ ต ราไว ห ุ  น ละ 0.25 บาท
โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 251,066,0667 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) ในอัตรา 3 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหมใ นราคาหุน
ละ 0.25 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 195,733,333 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ทั้ งนี้ บริษัทฯ ไดจด
ทะเบียนการเปลี่ยนทุนดังกลาวในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2558 ตามลําดับ
! วันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทยอย (CEI) ไดนําสินทรัพยที่ใชประกอบกิจการคุมขันโตก และศูนยประชุม
นานาชาติ อาคารคุมคํา ใหบริษัท คุมขันโตก เชียงใหม (2558) จํากัด เชา
! มติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ เขาซื้อหุน W.SOLAR จํานวน
8,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท สัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบีย นชํ าระแล ว
ของ W.SOLAR เป นเงิ น ลงทุ นรวม 80,000,000 บาท โดยเป นการซื ้ อหุ  นสามั ญ จากบริ ษั ท สวน
อุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (“WIN”) ตอมา บริษัทไดรับแจงจาก WIN วาไดยื่นหนั ง สื อต อ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ("กฟภ.") เพื่อขอโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก W.SOLAR ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ WIN ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาของ กฟภ. (ประมวลรัษฎากรมาตรา
39) ซึ่งในเวลาตอมา WIN ไดรับหนังสือแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายไฟฟาฯ จาก กฟภ. โดย กฟภ.
ยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาฯ ใหแก W.SOLAR อันเปนบริษัทในเครือของ
ผูผลิตไฟฟาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 (3) แต กฟภ. ไดขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขาย
กับผูรับโอน หากปรากฏวาผูรับโอนพนสภาพการเปนบริษัทในเครือของผูผลิตไฟฟาตามกฏหมายแลว
ซึ่งขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาฯ ที่ไดรับนั้นสงผลกระทบตอการทํารายการดังกลาว สงผลทําใหบริษัท
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ซื้อหุนสามัญของ W.SOLAR จาก WIN จํานวนทั้งสิ้น 3,920,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน และจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด คิดเปนจํานวนเงิ น
39.20 ลานบาท

! เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไดจัดตั้ง ACCG ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาโครงการ
พลังงานทดแทนอื่น ๆ ดวยทุนจดทะเบียน จํานวนเงิน 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํ านวน
100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 และไดจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ACCG ไดมีมติพิเศษอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 1,000,000
บาท เปนจํานวน 10,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ จํานวน 900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุ นละ
10 บาท
! บริษัทไดจัดตั้ง ACCE ประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้งอื่น ๆ ดวยทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2558 ที ่ ผ  านมา นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได จั ด ตั ้ ง ACCL ในการประกอบธุ ร กิ จพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย เพื่อพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพยใด ๆ ในอนาคต ดวยทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะถือหุนในสัดสวนร อยละ 100.00 และไดจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2558 ที่ผานมาเชนเดียวกัน
! ในเดือนมิถุนายน 2558 ผูถือหุนรายใหญมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม Summax Investments Limited
เปน นายเปยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไมมีผลตอโครงสรางการจัดการของบริ ษัทฯ
แตอยางใด
! เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ ACCL ใหกับ PM จํานวน
25,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
25.00 ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีสัดสวนเงินลงทุนใน ACCL คงเหลือรอยละ 75.00
! นอกจากนี้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ยังไดลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อศึกษาความเปนไปได
ของการลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดินกับบริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด (“ไทย
ลานนา”) โดยขอตกลงดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดวางเงินเพื่อเปนหลักประกัน
จํานวน 150.00 ลานบาท โดยไทยลานนาตกลงวาจะไมเขาไปใชประโยชนหรือใหบุคคลอื่นเขาไปใช
ประโยชนในที่ดินดังกลาว รวมถึงจะไมเจรจาเสนอขายที่ดินดังกลาวใหบุคคลอื่นตลอดระยะเวลาของ
บันทึกขอตกลงนี้ และหากไทยลานนาปฏิบัติผิดขอตกลง บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกเงิ น
ประกันคืนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป
! ตอมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ACCL มีมติพิเศษอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิมจํานวน 1,000,000 บาท เปนจํานวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํ านวน
4,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญจากการเพิ่มทุนดังกลาว
ตามสัดสวนจํานวนเงิน 36.75 ลานบาท
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! ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ กอนที่จะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังตอไปนี้
ชือ่ ภาษาไทย

: “บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ : “ADVANCED CONNECTION CORPORATION PUBLIC COMPANY
LIMITED”
ชื่อยอหลักทรัพย : “ ACC ”

! ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อซื้อหุนสามัญในสัดสวน
รอยละ 100 ของกลุมบริษัทสระบุรี โดยผูซื้อตองชําระงวดแรก จํานวน 32.00 ลานบาท ในวันลงนามใน
MOU งวดที่2 จํานวน 32.00 ลานบาท ชําระ 10 วันนับจากวั นลงนามใน MOU สวนที่เหลื อชําระ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ
! เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงซื้อขายหุนสามัญของ 105 โซลา กับ WIN เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 19.89
ลานบาท เพื่อเขาไปมีสัดสวนในการถือหุนรอยละ 51.00 และในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทไดจาย
ชําระคาหุนงวดแรก จํานวน 7.00 ลานบาท
! เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ BSP จํานวน 2,499,000 หุน จาก WIN โดยมี
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BSP
โดยคิดเปนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 24,990,000 บาท
ป 2559

! เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติใหบริษัทรวมลงทุนใน
กลุมบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm)
กําลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต ขนาดการลงทุน 290 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
เดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ไดชําระเงินลงทุนครบถวนและถือหุนตามโครงการดังกลาวครบทั้งจํานวน
! เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ น ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบีย นจากเดิ ม
จํานวนเงิน 300 ลานบาท เปน 375 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท และไดมี
มติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ กผูถื อหุ นเดิ ม
จํานวน 300 ลานหนวย ในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
! เมื่อวันที่ 27 เมษยน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหนําสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 24 ลานบาท
และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวนเงิน 38.81 ลานบาท ชดเชยขาดทุนสะสม การออกและเสนอขาย
หุนกูทุกประเภทภายในวงเงิ นไมเ กิ น จํานวนเงิ น 1,000 ลา นบาท หรือในสกุ ลเงิ นอื่ น ในจํ า นวนที่
เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดดําเนินการออกและ
เสนอขายหุนกูรวมทั้งสิ้น 600 ลานบาท อายุ 1 ป 9 เดือน ครบกําหนดชําระวันที่ 9 เมษายน 2561
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป
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! วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด ผิดนัดไมโอนที่ดินเพื่อ
ชําระหนี้ บริษัทฯจึงดําเนินการมอบหมายใหทนายความดําเนินการบังคับโอนที่ดินเพื่อตีทรัพยชําระหนี้
! เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทยอย (ACCG) ไดรับโอนที่ดิน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ ต
จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด เพื่อการตีทรัพยชําระนี้
ป 2560

! เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทยอย (CEI) ไดขอยกเลิกสัญญาเช า กอนครบกําหนดสัญ ญาเช า
เนื่องจากบริษัทเห็นวาธุรกิจขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติอาคารคุมคํา มีศักยภาพสามารถสราง
ผลตอบแทนมากกวาการใหเชา โดยบริษัทยอย (CEI) จะเขาไปดําเนินกิจการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2560 เปนตนไป
! เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทยอย (กลุมสระบุรีโปรเจค) ไดค วบรวมกิจการ 10 บริษัท โดยจัดตั้ง
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด รับโอนกิจการของ 10 บริษัท

ป 2561

! ในวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และอาคารโรงงานใหเชาในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งบริษัทจะจําหนายที่ดิน และสิ่งปลูกสรางในราคารวมทั้งสิ้ น 240 ลานบาท ใหแก
บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน แอนด แมนูแฟคเชอริ่ง จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทและ ไมใช
บุคคลที่เกี่ยวโยง โดยผูซื้อจะชําระเงินมัดจํา จํานวน 15 ลานบาท ณ วันทําสัญญาจะซื้อจะขาย และใน
วันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทไดโอนกรรมสิทธิ์ และไดรับชําระราคาคาที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 225
ลานบาท โดยเงินที่ไดรับจากการจําหนายที่ดินและอาคารโรงงานดังกลาวจะชวยเสริมความแข็งแกรง
ทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมถึง
นําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
! นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 374,999,912.50 บาท เปน 524,999,912.50 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 2,099,999,650 หุน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดาน
ฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเป นเงิ นทุน
หมุนเวียนของบริษัท ผลปรากกวามีผูถือหุนใชสิทธิจองซื้อรวม 16 ราย จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุ นจํ านวน
143,054,557 หุน คิดเปน สวนของหุนสามัญ 35,763,639.25 บาท และ สวนเกินมูลคาหุนสามั ญ
50,069,094.95 บาท รวมเงินที่บริษัทไดรับเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 85,832,734.20 บาท ณ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทุนจดทะเบียนของบริษัททีชําระแลวเทากับ 335,763,639.25 บาท ทั้งนี้ การ
เพิ่มทุนดังกลาว จะชวยเสริมความแข็งแกรงทางดานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ และลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
! เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทไดจัดตั้ง ACCCap เพื่อประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไลเบี้ย
(Factoring with Recourse) เพื่อลงทุนในธุรกิจการใหสินเชื่อโดยการโอนและรับโอนสิทธิเรียกรอง
ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,00,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท ชําระหุนละ 5.00บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 50.00
! เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทไดไถถอนหุนกูทั้งจํานวน 600 ลานบาท
! เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทไดเสนอขายหุนกูมีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000
หนวย มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท กําหนดอายุหุนกู 2 ป 6
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เดื อน ครบกํ าหนดไถ ถ อนหุ  น กู  วั นที ่ 5 ตุ ล าคม 2563 เพื ่ อจํ าหน ายแก นั กลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูดังกลาวไปใชชํ าระคืน
หนี ้ เ ดิ ม อั ต ราดอกเบี้ ยรอยละ 5.8 ต อป กํ าหนดชํ าระดอกเบี ้ยทุ ก 3 เดื อน ทั ้ ง นี ้ บริ ษั ท ซี .อี .ไอ.
(เชียงใหม) จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร จี จํากัด ไดจด
จํานองที่ดินเปลาเพื่อเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท

ป 2562

! มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติการทําสัญญา
จะขายหุนสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถือในบริ ษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (“เอซีซีกรีน”) จํานวน
1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และภาระหนี้สินที่เอซีซีกรีนมีตอบริ ษัท ใหแก นาง
พรรณา ชุมบัวทอง ในราคารวม 185,000,000 บาท โดยแบงเปน
(ก) ราคาหุนที่ซื้อและขาย คิดเปนเงินจํานวน 38,300,000 บาท บริษัทฯคํานวณจากราคาขาย หักกับ
ภาระหนี้สินที่เอซีซีกรีนมีตอบริษัท และเอซีซีกรีนมีภาระหนี้สินกับบริษัทฯ จึงไมไดนําราคาทุ นที่ดิ นเข า
ไปรวมในราคาขายหุน
(ข) ภาระหนี้สินที่เอซีซีกรีนมีตอบริษัท คิดเปนเงินจํานวน 146,700,000 บาท (เงินกูที่บริษัทฯ ใหเอซี
ซีกรีนกูเพื่อซื้อที่ดินโดยไมคิดดอกเบี้ย)
เงื่อนไขการทําสัญญา และการชําระราคาตามสัญญาจะซี้อจะขายหุนสามัญ แบงชําระเปน
• จํานวน 10,000,000 บาท ณ วันทําสัญญาจะซื้อจะขายเปนคามัดจํา
• จํานวน 27,000,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในสัญญาจะซื้อจะขายหุน โดยถือวาเงินมัดจํา
เปนสวนหนึ่งของการชําระราคาหุนคาที่ดินตามสัญญา
• ชําระราคาคาที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 148,000,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์หุนที่ซื้อขาย หรือ
ภายใน 120 วัน นับแตวันทําสัญญาจะซื้อขายหุน
• ผูจะขายตองดําเนินการไถถอนที่ดินจากใชเปนหลักประกันหุนกู ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ใ น
สัญญาจะซื้อจะขาย
• ผูจะซื้อผิดสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทไดทําจดหมายลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แจงยึดเงินมัดจํา
จํานวน 37.00 ลานบาท
! ที่ประชุมผูถือหุนกู ครั้งที่ 1/262 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีมติไถถอนหุนกูกอนกําหนดของ
บริษัท จํานวน 100.00 ลานบาท และไถถอนหลักประกันหุนกู โดยทรัพยสินดังกลาวเปนที่ดินเปลา
โฉนดที่เลขที่ 112684 เลขที่ดิน 112 หนาสํารวจ 1482 ตั้งอยูที่ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
!

ป 2563

! บริษัทไดยายสํานักงานบริษัทมาอยูที่ 944 มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563
! มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 มีมติอนุมัติเขาลงทุน
บริษัท พรีเมียม เอ็นเนอรยี คอรปอเรชั่น จํากัด ในราคาพาร หุนละ 10 บาท จํานวน 360,000 หุน
มูลคา 36.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
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ป 2564

! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมี่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติหยุดประกอบ
กิจการบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และเลิกจางพนักงานทั้งหมดเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19)
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 มีมติออกหุนกูในวงจํากัด
แบบเฉพาะเจาะจงไม เ กิ น 10 ราย และตั ๋ วแลกเงิ นเกิ น 10 ราย ในวงเงิ นไม เ กิ น 200 ล านบาท
ระยะเวลาไมเกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.40 โดยใชที่ดิน และสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถาน
ประกอบการบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด (บริษัทยอย) เปนหลักประกัน เพื่อนําไปไถถอนหุ นกู ที่จะ
ครบกําหนดในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติประมูล
ขายพัดลมเพดาน และโคมไฟแอลอีดี ทั้งหมดในราคาไมตํ่ากวา 4.00 ลานบาท
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติการประกอบ
กิจการบริษัทบริหารสินทรัพย และที่ประชุมคณะบริษัทเอซีซีแคปปตอล จํากัด ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
23 พฤศจิ กายน 25663 มี ม ติ แ ก ไ ขหนั ง สื อบริ ค ณห สนธิ ข อบั ง คั บ ตราบริ ษั ท และมติ ท ึ ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ทครั้ ง ที ่ 7/2563 เมื่อวั นที่ 24 ธันวาคม 2563 มีมติเปลี ่ย นชี ่ อบริ ษัท เอซีซี
แคปปตอล จํากัด เปน บริษัทบริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 มีมติขายเงินลงทุน
บริษัท พรีเมี่ย เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด ทั้งหมดจํานวน 3,600,000 หุน ในราคา 39.00 ลานบาท
! ที่ประชุมสามัญประจําป 2564 มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 189,236,006.75 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 524,999,912.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวนร 335,763,905.75 บาท
โดยวิธีตัดหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 756,994,027 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
และอนุมัติขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีนเอน
เนอรจี จํากัด ทั้งหมดใหกับบริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด หนึ่งในจําเลยที่
บริษัทฟองคดี ในราคา 550 ลานบาท
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติใ ห จัดตั้ง
บริ ษ ั ท เอซี ซ ี แคนนาบิ ส จํ า กั ด ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 40.00 ล า นบาท (หุ  น สามั ญ จํ า นวน
4,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวัน ที่ 1 มิถุนายน
2564 บริษัทถือหุนจํานวน 3,999,997 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และบริษัทไดจายชําระ
คาหุนดังกลาวจํานวน 10,000,000 บาท (ในอัตรารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2564
! มติที่ประชุมติที่คณะกรรมการบริหารของบริ ษัท ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีมติ
อนุมัติใหขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด จํานวน 800,000 หุน ราคาหุน
ละ 2.50 บาท คิดเปนเงินจํานวน 2 ลานบาท ใหกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของกั น 1 ทาน และบริษัทไดรับ
ชําระเงินคาหุนแลวทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติ
ใหจัดตั้ง บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 1.00 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 100,000
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท เอ
ซีซี อินฟรา จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 50,998 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนทั้งหมด และ
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บริษัทยอยไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 509,980 บาท (ในอัตรารอยละ 51 ของทุนจดทะเบีย น)
แลวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

! ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให
จัดตั้ง บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 4.00 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน
400,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายย 2564 โดย
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 239,998 หุน คิดเปนรอย
ละ 60 ของหุนทั้งหมด และบริษัทยอยไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 599,995 บาท (ในอัตรารอย
ละ 25 ของทุนจดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
! มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติ
ใหจัดตั้ง บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน
400,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โดย
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 239,998 หุน คิดเปนรอยละ 60 ของหุน
ทั้งหมด และบริษัทยอยไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 599,995 บาท (ในอัตรารอยละ 25 ของทุน
จดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
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ภาพรวมของการดําเนินงาน และปจจัยทีท่ าํ ใหมกี ารเปลีย่ นแปลง:
ภาพรวมของการดําเนินงาน และปจจัยที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง:
ในป 2564 บริษัทไดยกเลิกธุรกิจพัดลมพดาน และโคมไฟแอลอีดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สินคาที่เหลืออยูบริษัทใชวิธีการประมูลในราคาไมนอยกวา 4.00 ลานบาท ปรากฎวาบริษัทสตารไลท
เซ็นทรัลเวิลด จํากัด เปนผูชนะการประมูลเสนอราคา 5.10 ลานบาท เปนราคาสูงสุด
บริษัทยอย (CEI) ดําเนินธุรกิจศูนยวัฒนธรรมและการแสดงลานนา คุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา จังหวัด
เชียงใหม จากสภานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) บริษัทจึงหยุดประกอบกิจการ และจายชดเชยใหพนักงาน
ทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตอมาวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัทไดกลับมาเปดดําเนินการเฉพาะศูนยประชุมนานาชาติ
คุมคํา ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาเปนธุรกิจที่ไมตองพึงพานักทองเที่ยวชาวตางชาติ ทําใหบริษัทสามารถประคับประคองบริษัทใหมีรายได
เพียงพอกับคาใชจายผันแปร และเพื่อรักษาสภาพสถานประกอบการไมใหทรุดโทรม สงผลใหบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 1.59 ลานบาท
และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 43.93 ลานบาท คาใชจายสวนใหญประกอบดวยคาเสื่อมราคาจํานวน 16.44 ลานบาท ตนทุนทางการเงิน
จากบริษัทแม จํานวน 20.86 ลานบาท
บริษัทยอย (ACC-L) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในป 2564 สามารถรับรูรายไดเพียง 1 ยูนิต คงเหลือหองที่ยังไม
โอนกรรมสิทธิจํานวน 12 หอง ซึ่งทั้งหมดมีผูจองครบทุกยูนิตแลวอยูระหวางการผอนชําระ จากสภาพเศรษฐกิจทําใหเกิดการโอน
กรรมสิทธิลาชา
ธุรกิจพลังงานทดแทน ในป 2564 บริษัทสามารถผลิตและจําหนายไดทุกโครงการ พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar
Rooftop) สามารถผลิตและจําหนายได 3,592,942.70 หนวย คิดเปนเงิน 24.08 ลานบาท ลดลง 306,231 หนวย คิดเปนเงิน 1.19
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.71 สาเหตุจากจํานวนผูเชาลดลง พลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) สามารถผลิตและ
จําหนายได จํานวน 8,246,406 หนาย คิดเปนเงิน 91.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105,726 หนวย หรือ 0.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
0.46
ธุรกิจใหกูยืม ป2564 สามารถรับรูรายไดจํานวน 0.30 ลานบาท ในป 2564
ธุรกิจรับเหมากอสราง ภาพรวมในป 2564 สามารถรับรูรายได จํานวน 17.385 ใกลเคียงกับปกอน
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีลักษณะลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายพัดลมติดเพดาน ธุรกิจใหเชาและพัฒนา อสังหาริมทรัพย ธุรกิ จลงทุนในพลัง งาน
ทดแทน ธุรกิจใหกูยืม ธุรกิจกัญชงพาณิชย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.3.1 บริษทั ยอย
สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
100.00

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
200,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)
200,000,000.00

บริษทั ยอย
บจ.ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)
CEI

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หองจัดเลี้ยง และ
รานอาหาร

บจ. เอซีซี อินฟรา
(ACC Infra) (เดิมขื่อ
ACCE
บจ.เอซีซี แลนด มารค
(ACCL)
บจ.เอซีซ กรีน เอน
เนอรจี (ACCG)
บจ.บริหารสินทรัพย
เอซีซี แคปปตอล
(ACCC)
*บจ.สระบุรี โซลาร
(Sarabur)

สาธารณูปโภค

100.00

330,000,000.00

330,000,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

75.00

50,000,000.00

50,000,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

100.00

10,000,000.00

3,250,000.00

รับซื้อสิทธิเรียกรอง

100.00

200,000,000

100,000,000

พลังงานแสงอาทิตยบนดิน
(Solar Farm)

100.00
ถือหุนผานบริษัท เอ
ซีซี อินฟรา จํากัด
51.00

276,000,000

276,000,000

49,000,000.00

49,000,000.00

บจ.บางปะกง โซลา
เพาเวอร (BSP)

พลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา
(Solar Rooftop)

บจ.เอซีซี แคนนาบิส
(ACC CAN)

กัญชงเพื่อการพาณิชย

80.00

40,000,000

10,0000,000

บจ.เอซีซี ยูทิลิตี้ส
(ACC UT)

รับเหมากอสราง

51.00

1,000,000

1,000,000

บจ.ไฮ อินโนเวชั่น
เทคโนโลยี (HIT)

พัฒนาระบบอีคอมเมิรชการ
ตลาดออนไลน

60.00
ถือหุนผายริษัท
บริหารสินทรัพย เอ
ซีซ แคปปคอล
จํากัด

1,000,000

1,000,000

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษทั ยอย
บจ.ไฮ แคนนาบิช
ครอป (.HCC”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปลูกสกัดผลิตภันฑกัญชง

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
60.00
ถือหุนผานบริษัท เอ
ซีซี แคนนาบิส
จํากัด

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
1,000,000.00

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)
1,000,000.00

1.3.2 บริษทั รวม
บริษทั รวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

W.SOLAR

พลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา
(Solar Rooftop)
พลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา
(Solar Rooftop)

105 Solar

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ชําระแลว (บาท)

49.00

80,000,000.00

80,000,000.00

44.36

39,000,000.00

39,000,000.00
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สถานะบริษทั ยอย และบริษทั รวม
บริษทั ยอย/บริษทั รวม

ชือ่ ยอ

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)

CEI

บจ. เอซีซี แลนดมารค

ACCL

บจ.เอซีซี อินฟรา จํากัด
(เดิมชื่อ บจ.เอซีซี อิเลคทริค)

วันทีจ่ ดั ตัง้

จากมติทปี่ ระชุมสามัญประจําป 2564 อนุมัติขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีนเอนเนอรจี จํากัด ทั้งหมด
22 ส.ค. 2556 ใหกับบริษัท ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร จํากัด หนึ่งในจําเลยที่
บริษัทฟองคดี ในราคา 550 ลานบาท อยูระหวางการรับชําระราคาคาขายเงิน
ลงทุน คงเหลืออีก 186.04 ลานบาท
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยโครงการทาวนไลน เปนทาวนโฮม ขนาด 3 ชั้น
21 พ.ค. 2558 จํานวน 32 หอง โดยจําหนายไปแลว 19 หอง เหลือ 13 หอง ซึ่งโครงการตั้งอยูท ี่
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ACC Infra 21 พ.ค. 2558 ยังไมดําเนินธุรกิจ ถือหุนใน บจ.สระบุรี โซลา รอยละ 100

บจ.เอซีซี กรีน เอนเนอรยี

ACCG

บจ.สระบุรี โซลาร
(ควบรวมจาก 10 บริษัท)

Saraburi
ควบรวม เมื่อ
หรือ
01 ธ.ค. 2560
SSL

18 พ.ค. 2558

บจ.เอซีซี แคปปตอล

ACCC

09 เม.ย. 2561

บจ.บางปะกง โซลา เพาเวอร

BPS

21 ก.ค. 2558

บจ.เอซีซี แคนนาบิส (ACC CAN)
บจ.เอซีซี ยูทิลิตี้ส
บจ.ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
บจ.ไฮ แคนนาบิช ครอป
บจ.ดับบลิว.โซลา

บจ.105 โซลา เพาเวอร

สถานะปจจุบนั

ACC
CAN
ACC UT
HIT
HCC

1 มิ.ย 2564
1 มิ.ย 2564
8 ก.ย 2564
8 ก.ย 2564

ยังไมดําเนินธุรกิจ เปนผูถือกรรมสิทธิที่ดินเปลา เกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต อยู
ระหวางการรับชําระราคาคาขายเงินลงทุน คงเหลืออีก 186.04 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm)
ขนาดกําลังการผลิต 5.871 เมกกะวัตต ขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
และปจจุบันรับงาน ติดตัง้ แผงโซลาร โครงการแรกเปนโครงการติดตั้งแผงโซลาร
บริเวณเสาสงสัญญาณใหกับโอเปอเรเตอรรายหนึ่ง
ดําเนินธุรกิจการใหสินเชื่อ แฟคตอริ่ง การใหกูยืม (Non Bank) อยูในชวงเริ่มตน
ทําการตลาด
ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคา (Solar Rooftop)
ขนาดกําลังการผลิต 0.75 เมกกะวัตต ขายใหผูเชาในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราผาน บมจ.สวนอุตสาหกรรมวินโคสน
อยูระหวางการกอสรางโรงเรือน

ยังไมประกอบกิจการ
ยังไมประกอบกิจการ
เริ่มจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนผสมกัญชา
ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคา (Solar Rooftop)
W.Solar 24 ก.พ. 2557 ขนาดกําลังการผลิต 1.28 เมกกะวัตต ขายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 0.99 เมกกะ
วัตต อีก 0.29 เมกกะวัตต ขายให บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท
ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคา (Solar Rooftop)
105
21 ก.ค. 2558 ขนาดกําลังการผลิต 0.65 เมกกะวัตต ขายใหผูเชาในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท
Solar
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผาน บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเปนมา
บริษัทเดิมชื่อ บริษัท คอมพาสส อีสต อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายใต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม ป 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มต น 45,000,000
บาท พรอมทั้งดําเนินการสรางโรงงานแหงแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุ นเมื่ อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2530 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เพื่อนําหุนสามัญของบริษัทเข าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวนทั้งสิ้น 335,763,905.75
บาท
ปจจุบันไดปรับโครงสรางธุรกิจโดยบริษัทฯ แบงเปน 7 สวนคือ ธุรกิจจําหนายพัดลมเพดาน ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจลงทุนในพลังงานทดแทน ธุรกิจใหกู และ ธุรกิจรับเหมากอสราง ในป 2565 บริษัท
จะมีรายไดจากการจําหนายผลิตเกี่ยวกับกัญชง บริษัท ไดเพิ่มการลงทุนไปยังหลายๆ ธุรกิจเพี่อเปนการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มชองทางการ
หารายได โดยบริษัทฯ เลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีความมั่นคงดานรายได และเปนธุรกิจใหมที่มีการเจริญเติ บโตอย างมากในป จจุบั น
เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคงในอนาคต
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ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
บริษัทไดเลิกธุรกิจพัดลมเพดานแลว

2. ธุรกิจจัดเลีย้ งและภัตตาคาร
บริษัทดําเนินธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร ผานบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม) จํากัด การประกอบธุรกิจแบงเปน ลานการแสดง
คุมขันโตก รานอาหารพลับพลา และศูนยประชุมสัมมนาคุมคํา บริษัทฯไดเปดใชสวนขยายสถานที่รานอาหารพลับพลา โดยเพิ่มจํานวน
ที่นั่งอีก 100 ที่นั่ง เพื่อรองรับกับจํานวนแขกที่เพิ่มขึ้น สวนศูนยประชุมสัมมนา บริษัทฯไดทําการตลาดเพื่อเพิ่มงานจัดเลี้ยงสัมมนาให
มากขึ้น ลูกคารอยละ 90 เปนนักทองเที่ยวตางชาติ

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.SOLAR”)
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (“105 Solar”) และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”) สถานที่ตั้ง
โครงการอยูบนหลังคาของอาคารโรงงานใหเชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) (WIN) ตั้งอยูที่ เลขที่ 105 หมู 3
ถนน บางนา-ตราด ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม (“W.SOLAR”) รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป
2558 ที่ผานมา (“105 Solar”) รับรูรายไดตั้งแต ปลายธันวาคม ป 2561 สวนบริษัทยอย (“BSP”) รับรูรายไดตั้งเตเดือน กุมภาพันธ
2560 บริษัทไดเขาลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) ขอ บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (“SSL”) โดยมีสถาน
ที่ตั้งโครงการตั้งอยูเลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกลาวสามารถ
ดําเนินการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดแลวในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 บริษัทไดชําระเงินลงทุนครบถวน และถือหุนโครงการดังกลาว
ครบทั้งจํานวนแลว บริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนมา

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทดําเนินการผาน บริษัท เอซีซี แลนด มารค จํากัด (ACCL) ซึ่งเปนบริษัทยอย ในชื่อโครงการ ทาวนไลน เปนโครงการ
ทาวนโฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200
ลานบาท ราคาขายอยูระหวาง 4.40 – 6.67 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ สามารถขายและรับรูรายไดจํานวน 19 ยู
นิต คงเหลืออีก 13 ยูนิต บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการทาวนโฮมโครงการแรก ถือวาไมประสบความสําเร็จ จําหนายลาชากว า
แผนการที่วางไว ในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการเลิกจางพนักงานสวนที่ไมจําเปนทั้งหมด ยกเลิกสัญญาเชาอาคารเลครัชดา และ
สัญญาอื่นๆ หากจําหนายหมด บริษัทฯ จะปด ACCL เนื่องจากบริษัทเห็นวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมเหมาะกับการลงทุ นในธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และเพื่อลดรายจายประจํา อยางไรก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯ หากมีโครงการใน
อนาคตที่ทางบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (“PM”) สนใจจะพัฒนา PM ตองนําโครงการมาใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก อนเปน
ลําดับแรก หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวาโครงการไมนาสนใจ จึงจะเปนสิทธิของ PM ที่จะตัดสินใจพัฒนาภายใต PM เพียงฝายเดียว
ซึ่งเปนมติในที่ประชุมที่ไดตกลงรวมกันกอนรวมลงทุน

5. ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทบริษัทฯ ใหเชาอาคารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทฯไดจําหนายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อนําเงินมาชําระหุนกู สวนหองพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ ปจจุบัน เหลือจํานวน 3
หอง โดยบริษัทฯมีนโยบายจําหนายออกไปทั้งหมด
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6. ธุรกิจใหกูยืม
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทเอซีซี แคปปตอล จํากัด (ACCC เพื่อประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไลเบี้ย (Factoring with
Recourse) ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่เกิดจากการจําหนาย จาย โอน หรือขาย หรือการใหเชาซื้อหรือการใหเชาซื้อ
แบบลิสซิ่ง หรือการใหกูยืม จํานํา จํานอง รับซื้อฝาก บริษัทมีการปลอยสินเชื่อแตยังไมมาก ในอนาคตบริษัทจะเริ่ มดํ าเนิ นธุร กิ จนี้ เพิ่ม
มากขึ้น

7. ธุรกิจรับเหมากอสราง
บริษัทดําเนิ นธุ ร กิ จผู รั บเหมาทั ่ วไปผ านบริ ษั ท ACC Infra Limited (ACCI) สําหรับประสบการณใ นธุร กิจพลั ง งาน
แสงอาทิตยมาอยางยาวนานซึ่งไดเสริมความเชี่ยวชาญและความเขาใจดานเทคโนโลยี โดยคาดวาธุรกิจนี้จะเปนหนึ่งในภาคสวนที่
สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนไดในอนาคต บริษัทรับเหมากอสราง งานสวนใหญเปนงานติดตั้งแผงโซลาร ซึ่งในอนาคตบริ ษัท จะรับ
งานในโครงการที่ใหญขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน
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โครงสรางรายได
รายไดของบริษัทฯ ทั้งหมดเปนรายไดการจําหนายพัดลมติดเพดาน รายไดจากคาเชา สวนบริษัทยอย มี
รายไดจากอสังหาริมทรัพย รายไดจากหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร รายไดจากพลังงานทดแทน รายไดจากการไหกู
รายไดจากการรับเหมากอสราง และรายไดซื้อมาขายไปจากการขายแผงโซลาร และผลิตภัณฑอาหารผสมกัญชง
หนวย : พันบาท

รายการ

สําหรับป 2564

สําหรับป 2563

สําหรับป 2562

สําหรับป 2561

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค 2564

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค 2563

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค 2562

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค 2561

815

0.24%

11,678

7.40%

13,798

4.58%

28,725

7.00%

2. รายไดจากอสังหาริมทรัพย

6,100

4.66%

6,000

3.80%

15,050

5.00%

11,850

2.89%

3. รายไดจากหองจัดเลี่ยงและรานอาหาร

1,591

1.22%

19,100

12.10%

96,946

32.21%

88,520

21.57%

144

0.49%

144

0.09%

159

0.05%

6,248

1.52%

94,654

72.29%

98,552

62.44%

101,464

33.71%

96,299

23.47%

299

0.23%

256

0.16%

298

0.10%

0

0.00%

17,138

13.09%

17,385

11.01%

0

0.00%

0

0.00%

8. รายไดซื้อมาขายไป

5,502

4.20%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

9. รายไดอื่น

3,601

2.75%

4,723

2.99%

67,478

22.42%

177,304

43.21%

10. สวนแบงกําไรบริษัทรวม

1,085

0.83%

0

0.00%

5,771

1.92%

1,395

0.34%

130,929

100.00%

157,838

100.00%

300,964

100.00%

410,341

100.00%

1. รายไดจากการขายพัดลมเพดาน

4. คาเชา
5. รายไดจากพลังงานทดแทน
6. ใหกูยืม
7. รายไดจากการรับเหมากอสราง

รวมรายได
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ตารางผลประกอบการ
ฐานะการเงิน
สินทรัพยและสวนผูถ อื หุน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
สวนของผูถือหุน บริษัทใหญ
มูลคาที่ตราไว (บาท)
มูลคาหุน ตามบัญชี
จํานวนหุน (หุน)
ความสามารถในการทํากําไร
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
เงินสดปนผล
กําไรตอหุน (บาท)
อัตราสวนทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สนิ หมุนเวียน (เทา)
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)
ผลตอบแทนตอยอดขาย (รอยละ)
ผลตอบแทนตอรายไดรวม (รอยละ)
ผลตอบแทนตอยอดสินทรัพยรวม (รอยละ)

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค 2564

งบการเงินรวม
31 ธ.ค 2563

งบการเงินรวม
31 ธ.ค 2562

งบการเงินรวม
31 ธ.ค 2561

621,939
914,176
492,118
0.25
0.0004
1,343,055,623

131,530
934,716
567,975
0.25
0.0004
1,343,055,623

236,842
1,017,191
629,520
0.25
0.0005
1,343,055,623

295,769
1,286,158
762,821
0.25
0.0006
1,343,054,557

124,652
3,436
128,088
-55,075

134,015
4,495
138,510
-40,213

227,715
67,478
295,192
-131,847

231,642
177,304
408,946
-39,268

-0.0515

-0.0998

-0.0998

-0.0298

1.80
0.79
-13.46
-60.86
-59.22
-8.21

0.50
0.59
-10.74
-50.76
-49.11
-6.97

0.97
0.56
-18.30
-58.84
-45.39
-11.63

3.64
0.64
-5.06
-16.95
-9.60
-2.69

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
บริษัทยกเลิกธุรกิจพัดลมติดเพดานแลว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2563

2. ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร
บริษัทดําเนินงานผานบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม) จํากัด (“CEI”) เปนธุรกิจที่ประกอบดวย
! คุมขันโตกและลานการแสดง ลักษณะเปนบุฟเฟต อาหารพื้นเมือง ที่นั่งทานอาหารแบบขันโตก มีการแสดงวัฒนธรรม
เพื่อสรางบรรยากาศวัฒนธรรมลานนา เปดใหบริการตั้งแต เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในชวง Hight Season
เพิ่มรอบ 16.00 น.
! ศูนยประชุมสัมมนา อาคารคุมคํา ลักษณะเปนศูนยประชุมสัมมนา หองจัดงานเลี้ยง ลักษณะอาคารตกแตงแบบลานนา มี
ความเปนเอกลักษณสวยงาม อลังการ
! รานอาหารพลับพลา ลักษณะเปนการใหบริการอาหารบุฟเฟต เปดบริการตั้งแต 8.00 น. ถึง 14.00 น. ชวงเย็นเปด
17.00 น. ถึง 21.00 น. ใหบริการอาหารตามสั่ง มีดนตรีบรรเลงเพลงเกา ตั้งแตชวงกลางวันจนถึงคํ่า
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทไดดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาผานบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (W.SOLAR) บริษัท
105 โซลา เพาเวอร จํากัด (105 Solar) และบริษัทยอย คือ บริษัท บางปะกง โซลาร เพาเวอร จํากัด (BSP) สถานที่ตั้งโครงการอยูบน
หลังคาอาคารโรงงานใหเชาของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 105 หมู 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบล
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ บริษัทรวม W.SOLAR รับรูรายไดตั้งแต มิถุนายน ป 2558 และ 105 Solar รับรู
รายไดตั้งแตเดือน ธันวาคม 2561 สวนบริษัทยอย BSP รับรูรายไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยจําหนายไฟฟ าให กับ ผูเช าภายใน
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท สามารถขายไฟฟาในอัตราหนวยละ 6.16 และ 6.60 บาท แลวแตกรณี สวนการดําเนินโครงการพลัง งาน
แสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) มีสถานที่ตั้งโครงการอยูที่ เลขที่ 113/1 หมูที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทสามารถรับรูรายไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟาโดยไดรั บอัตราคาไฟสวนเพิ่ม
(Adder) 8 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2565)

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทดําเนินการผาน ACCL ซึ่งเปนบริษัทยอย ในชื่อโครงการ ทาวนไลน เปนโครงการทาวนโฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1 งาน
8 ตารางวา ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 หอง ขนาดโครงการประมาณ 200 ลานบาท ราคาขาย อยูระหวาง 5.206.70 ลานบาท

5. ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
สถานที่
หองพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ เหลือ
จํานวน 3 หอง ขนาด 77.63 ตรม.

ทีอ่ ยู
225 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ
ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ

ผูใ หเชา
บริษัท

คาเชา
เดือนละ ประมาณ
12,000 บาท ตอหอง

6. ธุรกิจใหกยู มื
บริษัทดําเนินการผานบริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด (“ACCC”) ประกอบดวยการใหสินเชี่อ ประเภทแฟคตอริ่ง แบบมี
สิทธิไลเบี้ย (Factoring with Recourse) การใหเชาซื้อหรือการใหเชาซื้อแบบลิสซิ่ง หรือการใหกูยืม จํานํา จํานอง รับซื้อฝาก

7. ธุรกิจรับเหมากอสราง
บริษัทดําเนินธุรกิจผูรับเหมาทั่วไปผานบริษัท แอค อินฟรา จํากัด (SSL) ธุรกิจมุงเนนการติดตั้งโซลารเซลลเพื่อขยายไปสูการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จากประสบการณในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยมาอยางยาวนาน ซึ่งเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญและความ
เขาใจในเทคโนโลยี โดยมีแผนที่จะทํางานใหทั้งภาครัฐและเอกชน

การตลาดและการแขงขัน
ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร สถานประกอบการอยูที่จังหวัดเชียงใหม ซี่งเปนจังหวัดทองเที่ยวการแขงขันคอนขางสูง แต
บริษัทมีจุดขายที่บริษัทเนนขายวัฒนธรรมลานนา สถานประกอบการตกแตงสวยงาม เหนือคูแขง อยางไรก็ตาม เนื่องสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทไดปดกิจการชั่วคราว จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ นักทองเที่ยว
จะกลับมาทองเที่ยวเชนเดิม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยบริษัทเปดโครงการแรกเปนโครงการทาวนโฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทตองแขงขันกับ
บริษัทอสังหาริมทรัพยทอี่ ยูในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจังหวัดชลบุรีแขงขันกันคอนขางสูง
ธุรกิจใหกูยืมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงซึ่งมีทั้งที่อยูในรูปแบบของสถาบันการเงินที่อยูในความควบคุมของธนาคาร
แหงประเทศไทย และไมอยูในการควบคุม บริษัทคอนขางระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ ในชวงเริ่มดําเนินกิจการบริษัทไมได มีการปล อย
กูในสวนนี้มากนัก และจะดําเนินธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป
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ธุรกิจรับเหมากอสราง เปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงกอนจะไดงานตองยื่นประกวดราคาตามขอกําหนดของผู วาจ างราย
ใดไดราคาตํ่าสุดจึงจะไดงาน แตอยางไรก็ตามบริษัทมีทีมวิศวะกรติดตออยางใกลชิดกับผูวาจางเมื่อมีแผนการกอสรางเพิ่มเติมบริ ษัท จะ
เปนบริษัทแรก ๆ ที่ทราบขาว

• กลยุทธทางการตลาด
1. กลยุทธดา นผลิตภัณฑ
ธุรกิจจัดเลี้ยง และรานอาหาร บริษัทฯ มีการพัฒนารสชาติอาหารที่ใหบริการ ใหมีความอรอยถูกปากลูกค า โดยเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหมทุกวัน สวนในดานการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของนักแสดง โดยเนนคัดเลื อกผู ที่ จบการศึ กษา
ดานการแสดงนาฏศิลปโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาใหกวางขวางขึ้น และเขาสูการบริการระดับสากลมากขึ้ น
ในสวนของศูนยประชุมนานาชาติ คุมคํา บริษัทฯ เห็นวาเปนศูนยการประชุมที่มีความทันสมัย มีเอกลักษณ มีความโดนเดนในเรื่องของ
วัฒนธรรม มีความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาใหเปนศูนยการประชุมในระดับนานาชาติตอไปในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทดําเนินธุรกิจบานจัดสรร โครงการแรกเปนทาวนโฮม รูปแบบ Modern Classic
Style อยูสบายประหยัดพลังงาน และเนนประโยขนใชสอยอยางคุมคา บริษัทมุงพัฒนาโครงการบานพักอาศัยในลักษณะแนวราบ
พรอมสาธารณูปโภคตางๆ ในโครงการ บริษัทมีนโยบายขายบานที่กําลังกอสรางใกลเสร็จ เพื่อใหลูกคาไดเห็นบานในระหวางสรางและมี
ความมั่นใจวาบานจะสรางเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัทฯ ตั้งอยูบนที่ดินในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการตอ ๆ ไป
บริษัทจะหาทําเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัดที่เปนศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนทําเลที่
มีศักภาพและมีความตองการบานพักอาศัย
ธุรกิจใหกู บริษัมสี ินเชื่อหลายรูปแบบไดแก ธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไลเบี้ย (Factoring with Recourse) ธุรกิจโอน
และรับโอนสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่เกิดจากการจําหนาย จาย โอน หรือขาย หรือการใหเชาซื้อหรือการใหเชาซื้อแบบลิ ส ซิ่ ง หรือการให
กูยืม จํานํา จํานอง รับซื้อฝาก

2. กลยุทธดานราคา
ธุรกิจคุมขันโตกและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทฯกําหนดราคาในแตละสวนคือ ธุรกิจคุมขันโตก การกําหนด
ราคาอาจจะสูงกวาคูแขงเนื่องจากชุดการแสดงแตละชุดมีความเปนเอกลักษณ โดดเดนแตกตางจากคูแขง สวนบริการอาหารแบบบุฟ
เฟต (พลับพลา) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่ใกลเคียงกับคูแขง ในสวนศูนยประชุมนานาชาติคุมคําราคาที่ บริษัทฯกําหนดเปนราคาที่
สามารถแขงขันกับคูแขงได
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯกําหนดราคาสูงกวาคูแขง เนื่องจากบริษัทฯใชวัสดุอุปกรณคุณภาพสูง การ
ออกแบบโปรง อยูสบาย ราคาที่บริษัทฯกําหนดจึงเปนราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได
ธุรกิจใหเชา เปนธุรกิจที่บริษัทนําสินทรัพยที่มีอยูนํามาหาผลประโยชน ไมใชธุรกิ จหลักของบริษัท การกําหนดราคา
บริษัทใชราคาตลาด
ธุรกิจพลังงานทดแทน กรณีขายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคราคาถูกกําหนดตามใบอนุญาต กรณีขายใหกับเอกชน
ราคาที่บริษัทใชเปนราคาตลาด

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report) I 46

ธุรกิจใหกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยบริษัทกําหนดที่ประมาณรอยละ 15 และตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันคาไมนอยกวา
สองเทาของวงเงินกู กรณีแฟคตอริ่ง บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถของผู จายเงินเปนหลัก ดังนั้นผูกูส วนใหญจะเปนกลุม ที่
คุณสมบัติไมเขาเกณฑการกูกับสถาบันการเงินได อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจะสูงสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทเชื่อวาสามารถแขงขันได
ธุรกิจรับเหมากอสราง งานสวนใหญเปนการยื่นประกวดราคาดังนั้นราคาจะถูกกําหนดตั้งแตเริ่มรับงาน หากบริษัทจะได
งานบริษัทตองเสนอราคาตํ่าที่สุด และตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ผูวาจางตองการ

3. กลยุทธการจําหนายและชองทางการจําหนายของบริษทั
ธุรกิจศูนยวัฒนธรรม ลานการแสดงคุมขันโตก และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา บริษัทฯ ใชชองทางการจําหนาย
ผานบริษัททัวร โดยเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการทองเที่ยวของบริษัททัวร โดยประชาสัมพันธผานชองทางอินเตอรเน็ต การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย รวมถึงใหฝายการตลาดเขาติดตอแนะนํากับกลุมลูกคาใหม ๆ ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติ
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย เนื่องจากโครงการแรกเปนโครงการที่ตั้งอยูในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษทั มีสํานักงาน
ขายอยูที่โครงการ และมีการออกบูธตามหางสรรพสินคาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ธุรกิจใหกู ในระยะแรกบริษัทฯ ใชชองทางการหาลูกคาผานกรรมการบริษัท บุคคลที่นาเชื่อถือแนะนําลูกคา ซึ่งในป
2565 บริษัทฯ ไดจางบุคคลากรที่มีประสบการดานสินเชื่อติดตอหาลูกคา
ธุรกิจรับเหมากอสราง บริษัทใชวิศวะกรของบริษัทที่มีประสบการณ ติอตอแนะนําบริษัททั้งหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อใหบริษัทเขาเปนคูคาของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชยเหลานั้น หากมีงานหนวยงานเหลานี้แจงใหบริษัทเสนองานตอไป

4. กลยุทธการจัดสงเสริมการขาย
ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร บริษัทฯ ทําการสง สริมการขายโดยมุงเนนไปในสวนของศูนยประชุมแหงชาติคุมคํา ซึ่ง
บริษัทฯ เห็นวามีศักยภาพ โดยจะเนนการออกบูธในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งศูนยการประชุมนานาชาติคุมคํา ไดรับรางวัล
จากการประกวดหองจัดประชุมสัมมนา จากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. TCEB สวนศูนยวัฒนธรรม
อาหารและการแสดง คุมขันโตก บริษัทฯ จะเนนทําการสงเสริมการขายไปยังบริษัททัวร ใหบรรจุโปรแกรมคุมขันโตกไวในโปรแกรมการ
ทองเที่ยว

! ลักษณะลูกคา
ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ลูกคาสวนใหญที่มาคุมขันโตกกวารอยละ 90 จะเปนลูกคานักทองเที่ยวที่เดิ นทางมากับ
บริษัททัวร สวนใหญเปนชาวตางชาติสวนที่เหลือเปนลูกคาประเภท Walk in ซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติเชนกั น ในสวนของศู นย
ประชุมสัมมนา ลูกคาสวนใหญเปนองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตองการหองจัดเลี้ยง หองประชุมสัมมนา ซึ่ง
บริษัทฯมีหองหลายขนาดสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากโครงการอยูอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุมลูกคาเปนลูกคาทํางานหรือมีที่ อยูใน
บริเวณจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียง
ธุรกิจพลังงานทดแทน ลูกคาของบริษัทไดแกการไฟฟาสวนภูมิภาค และผูเชาในนิคมอุตสาหกรรมวินโคสท
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ธุรกิจใหกูยืม กลุมลูกคาคือผูตองการใชเงินทุน ที่คุณสมบัติไมผานเกณฑการพิจารณาของสถาบันการเงิน ทั้งบุคคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล และตองมีหลักประกันมูลคาไมตองไมนอยกวาสองเทาของวงเงินสินเชื่อ
ธุรกิจรับเหมากอสราง เนื่องจากงานที่บริษัทรับเหมาเปนงานติดตั้งแผงโซลาร กลุมลูกคาไดแกภาครัฐ และเอกชน ที่มี
ความตองการประหยัดพลังงาน

! สภาวะการแขงขัน
ธุรกิจจัดเลี้ยงและรานอาหาร ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวและเปนชาวตางชาติ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขัน
เนื่องจากคุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําใหผูที่มาสัมผัสสัมผัสไดถึงกลิ่นไอของวัฒนธรรมลานนาอั นเป นจุด
แข็งของสินคาและบริการของศูนยวัฒนธรรมอาหารและการแสดงลานนา “คุมขันโตก” และศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โครงการที่ตั้งอยู อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดชลบุรี การ
แขงขันคอนขางสูง แตเนื่องจากทําเลที่ตั้ง และวัสดุกอสรางอุปกรณของบริษัทเหนือกวาคูแขงหลายราย บริษัทเชื่อวาสามารถแขง ขัน
กับคูแขงได
ธุรกิจใหกู เปนธุรกิจที่บริษัทเริ่มดําเนินการ ในธุรกิจนี้มีการแขงขันกันคอนขางสูง แตบริษัท ใชคึวามระมัดระวังการ
อนุมัตสินเชื่อมากกวาการแขงขัน
ธุรกิจรับเหมากอสราง บริษัทรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร ปจจุบันมีผูอยูในธุรกิจนี้หลายราย ทําใหการแขงขันสูง อยางไรก็
ตามยังมีปจจัยอื่นที่จะไดงานเชน การสงมอบงานไดทันเวลา ความเรียบรอยของงานติดตั้ง

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจจัดเลี้ยง และรานอาหาร บริษัทฯ ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม โดยผูขายจะมาสงใหกับ บริ ษัท ทุ กวั น พนักงาน
ดานการบริการ และพนักงานการแสดงศิลปะลานนา บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานปลูกฝงใหพนักงานมีหัวใจการใหบริการกับพนั กงาน
ทุกคน
ธุรกิจรับเหมากอสราง บริษัทจะจัดหาผลิตภัณฑตามที่ลูกคาตองการตองการ

! กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของบริษทั
ธุรกิจพลังงานทดแทน กําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน (Solar Farm) บจ.สระบุรี โซลาร กําลังการผลิด
5.871 เมกกะวัตต สวนการผลิตพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) รวม 3 บริษัทกําลังการผบลิต 2.80 เมกกะวัตต
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ปจ จัยความเสีย่ ง
! ความเสีย่ งตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ / กลุม บริษทั
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดํ าเนินธุร กิจตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ย นเงิ นตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิ นที่เป น
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา สินทรัพยทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเท าเงิ นสด เงิน
ลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม

! ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย ืมและเจาหนี้สัญญาเชา
ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับตํ่า

! ความเสี่ยงจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังไมดี ในมุมมองของสถาบันการเงินอาจเห็นวาบริษัทฯ ยังไมมีทิศทางในการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจน สินเชื่อที่บริษัท มีอยูกับสถาบันการเงินมีแนวโนมอาจจะถูกปรับลดวงเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นที่บริษัทฯไมมี
ประวัติการติดตอ ทําไดคอนขางยากในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สถาบันการเงินมีความระมัดระวังอยางมากในการพิจารณาการให
สินเชือ่ บริษัทฯอาจจะตองใชชองทางการขอสินเชื่อในตลาดรอง ทําใหตนทุนทางการเงินสูง

! ความเสีย่ งจากความตอเนือ่ งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการตอไปยังไมเริ่มพัฒนา การรับรู
รายไดจะเกิดความไมตอเนื่อง อาจสงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากรายจายประจํา และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
อยางไรก็ตามในป 2562 บริษัทไดลดจํานวนพนักงานเหลือเพียง 2 คน บริษัทอยูระหวางการเรงขายเพื่อปดโครงการ และจะปดบริษัท
เพื่อชําระบัญชีตอไป

! ความเสีย่ งจากการสงมอบงานรับเหมากอสรางไมทนั เวลา
บริษัทยอย เอซีซี อินฟรา ไดรับเหมางานติดตั้งแผงโซลาร บริษัทตองสอบมอบงานใหเสร็จตามสัญญา หากไมสามารถปฏิบัติ
ไดอาจเกิดภาระคาปรับ ที่ผานมาบริษัทมีการวางแผนการทํางาน ติดตามงานทุกสัปดาห หากมีปญหาจะแจงผูวาจางทันที ทําใหการสง
งานถึงปจจุบันทันเวลาและยังไมเคยเกิดเหตุการณสงมอบงานลาชาแตอยางใด

! ความเสี่ยงจากการพึงพิงลูกคารายเดียว
จากโครงการโซล าร บนหลั งคา (Solar Rooftop) ที ่ บ ริ ษั ท ร ว มลงทุ นกั บ บมจ. สวนอุ ต สาหกรรมวิ นโคสท (WIN) นั้ น
โครงการสวนใหญขายไฟฟาให WIN ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ และ WIN เปนผูขายไฟฟาตอใหผูใหเชาในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท จึงมี
ความเสี่ยงจากการพึงพิงลูกคารายเดียว บริษัทอยูระหวางการแกไขเปลี่ยนแปลงมิตเตอรใหขายไฟฟาตรงไปยังผูเชาแตละราย
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! ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ ซึ่งการแพรระบาดยังไมมีแนวโนมลดลง สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจรานอาหารและจัด
เลี้ยงของบริษัท ซึ่งรายไดสวนใหญกวารอยละ 90 ตองพึ่งพิงการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ ในชวงเดือนพฤษภาคม 2บริษัทฯ ได
เปดกิจการชั่วคราว ตอมาเดือนกั นยายน บริษัทฯ ดเปดดําเนินการเฉพาะส วนจัดประชุม สัม มนา เพื่ อบํารุงรักษาสิ นทรัพย และ
สภาพแวดลอมของสถานประกอบการใหมีความสวยงาม อีกทั้งยังชวยใหบริษัทมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการบํ ารุงรั กษาสถาน
ประกอบการ หากพิจารณาแลวสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น และการเดินทาง
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลับมาเปนปกติ ก็จะพิจารณาเปดดําเนินการอีกครั้ง
ในสวนธุรกิจพัดลมเพดาน และโคมไฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดรับผลกระทบจากกําลังซื้อลูกคาหดตัว ทําใหยอดขายลดลง
อยางไรก็ดีธุรกิจพลังงานทดแทนไมไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังคงมีการ
ดําเนินงานเปนปกติ โดยธุรกิจพลังงานทดแทนเปนธุรกิจที่มีรายไดคิดเปนประมาณรอยละ 64 ของรายไดทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ในป
2563

! ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีสภาพคลองตํ่า ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้
ความเสีย่ งดานความสามารถในการชําระหนี้
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงของความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 79
ของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ประกอบกับกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ จากยอดขายของ
ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคารที่ปรับตัวลดลงในป 2563 ซึ่งเหตุผลดังกลาว สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ย และอัตราสวนความสามารถชําระผูกพันปรับตัวลดลงในป 2563 เชนกัน

ความเสี่ยงของตราสาร
! ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ผูออกหุนกูไมไดรับการจัดอันดับความเชื่อถือ ความเสี่ยงดานเครดิตหมายถึงความเสี่ยงในกรณีที่ธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ของผูออกหุนกูไมเปนไปตามที่คาดหมายหรือทรัพยสินของผูออกหุนกูมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ และผู ออกตราสารหนี้อาจจะไม
สามารถชําระดอกเบี้ยหรือชําระคืนเงินตนหุนกู หรือเกิดเหตุผิดนัดชําระและผลของการผิดนัดชําระอื่นๆ ซึ่งหากผูออกหุนกูต องตกเป น
บุคคลลมละลายหรือผิดชําระหนี้ ผูถือหุนกูและเจาหนี้อื่นของผูออกหุนกูจะมีบุริมสิทธิเหนือผูถือหุนของบริษัทผูออกหุนกู
ดังนั้นในกรณีที่ผูออกหุนกูไมไดประเมินความเสี่ยงดานเครดิต ผูลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูออกหุน
อยางไรก็ตามบริษัทไมเคยมีประวัตกิ ารผิดดนัดชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
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การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินงานและสรางการเติบโตที่ยั่งยืนแกธุรกิจ ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผู
มีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทมีความเชื่อมั่นวาการดํา เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเปนรากฐานสําคัญที่จะชวย
เสริมสรางใหองคกรเติบโตไดอยางมั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังมุงมั่นที่จะดําเนินงานบนพื้นฐานของการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้ง
ตอชุมชนสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและสรางประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกระดับ ซึ่ง
ความตั้งใจดังกลาวนี้จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานมุงสูความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัทและกลุมบริษัท โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ใหความสําคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอลูกคา คูคา
คูแขงทางการคา และแรงงานอยาง เทาเทียมและเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ใหความสําคัญตอสุขภาพความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงาน สรางจิตสํานึกและสงเสริม ใหพนักงานดูแลรกัษาสิ่งแวดลอม ควบคูไปกบัการพัฒนาชุมชนและสังคมใหมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
2. มุงเนนใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกระดับ มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม และปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเปนวัฒนธรรมดําเนินงานที่คํานึงถึงประโยชนที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. สรางความตระหนักรูและความรับผิดชอบตอแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จะสรางความมั่นใจว าบริ ษัท จะพั ฒ นา
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับผลประโยชนทางสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียรวมถึงสงเสริมการดําเนินงานที่รับผิดชอบตลอดห วงโซ
คุณคาขององคกรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ทุกระดับและทุกคน มีหนาที่สนับสนุนสงเสริม
และปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาความยังยืน
กลยุทธความยัง่ ยืน
1. การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ใสใจดูแลดานชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการทํางาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล บริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ เคารพ
สิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของภาครัฐโดยเครงครัด และบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงและของคูคาในหวงโซอุปทานของบริษัท
3. การดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสาร
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไปยังผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้ง ภายในและภายนอกองคกร
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บริษัทใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกองคกร โดยมีนโยบายในการตอบสนองความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียดังนี้
ผูมสี ว นไดเสีย
เปาหมาย/ความคาดหวัง
กลยุทธในการสรางความผูกพัน
- การพัฒนาใหผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําใสใจดูแลพนักงาน
- การสงเสริมการมีสวนรวม
ดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอม และ - พัฒนาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน
ความปลอดภัยในการทํางานรวมถึง
- สํารวจความคิดเห็นพนักงาน
พนักงาน
ความเปนอยูที่ดีตลอดจนโอกาสในการ - ดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอม ใหมคี วามปลอดภัย
พัฒนาความกาวหนาในที่ทํางาน
- สนับสนุนศักยภาพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน
และเติบโตไปกับองคกรอยางยั่งยืน
- ปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ผูถือหุน

ดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
พรอมไปกับการสรางความเจริญ
กาวหนาอยางยั่งยืนใหกับองคกร

ลูกคา

ตอบสนองทุกความตองการเพื่อ
สงเสริมความสําเร็จของลูกคา

คูคา

จัดซื้อดวยความโปรงใส และปฏิบัติ
ตามขอตกลงอยางเครครัด

ขุมชน

ภาครัฐและ
องคกรเอกชน

- มีมาตรฐานดานความปลอดภัย
- รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และใหความ
รวมมือกับราชการ ตลอดจนเขามีสวน
รวมใหการสนับสนุนกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะและสังคม

- การสื่อสาร และการดูแลสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุน
- พิจารณาเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผล
- เปดเผยขอมูลอยางครบถวนโปรงใสและเทาเทียม
- บริหารจัดการทรัพยากรอยางรอบครอบคุมคา
- การจัดการประชุมพบปะและเยี่ยมลูกคาอยางสมํ่าเสมอทั้ง
แบบเขาพบและผานชองทางออนไลนก ารสื่อสาร
- การจัดการอบรมใหความรูลูกคาและแลกเปลี่ยนความรู
เกี่ยวกับผลิิตภััณฑและบริิการของกลุมบริิษัทฯ
- สํารวจความคิดเห็นลูกคาอยางสมํ่าเสมอ
- จัดซื้อดวยความสุจริต
- ปฏิบัติตามหลักการจัดการที่ดี
- ประเมินคูคาดวยความเปนธรรม
- สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและสิ่งแวดลอม
- ศึกษากฎหมาย และการดําเนินงานทุกดานใหสอดคลอง
กับขอกําหนดของกฎหมาย
- สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

การจัดการดานความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดลอม
บริษัทมุงเนนการดําเนินธุรกิจและการเติบโตควบคูกับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมุงมั่นที่จะ
กําจัดหรือลดมลพิษตอระบบนิเวศนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และของผูที่มีสวนไดเสียเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development Golas: SDGs) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
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2. สงเสริมวัฒนธรรมในองคกรใหพนักงานทุกคนตระหนักและมีสวนรวมในการคิดคนและแสวงหาแนวทางวิธีการลดการใช
ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการปลอยของเสียและกาซเรือนกระจก เพื่อปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน
และสังคมใหนอยที่สุด
3. มุงมั่นที่จะดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยดําเนินโครงการหรือดํารงไวซึ่งกระบวนการ โดยมีเปาหมายที่จะ
ลดปริมาณผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินกิจการของบริษัท
4. สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมภายในหวงโซอุปทาน โดยการเลือกคูคา ผูรับจาง รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ โดยนํา
ความสามารถการจัดการสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่นํามาพิจารณาคัดเลือก
การจัดการความยัง่ ยืนทางสังคม
บริษัทและบริษัทยอย ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน มุงสรางความสัมพันธอันดี และ
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร มีการสรางวัฒนธรรมในองคกรเพื่อใหพนักงานมีความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจและความรับผิดขอบตอสังคม ดังนี้
การปฏิบัติตอพนักงาน : บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความเสมอภาค ไม
แบงแยกเพศและชนชั้น พัฒนาบุคลากรใหเติบโตอยางยั่งยืนมีความกาวหนาในอาชีพการงาน
และปลูกฝงแนวคิดการสรางสภาพเวดลอมในการทํางานเพื่อชวยกระตุนความคิดสรางสรรค
การปฏิบัติตอลูกคา
: บริษัทมุงมั่นพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล พรอมใหบริการสรางความพึง
พอใจ
การปฏิบัติตอสังคม
: บริษัทสงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน
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ขอพิพาททางกฎหมาย
คดีฟอ งรองบริษทั ฟองรองอดีตกรรมการของบริษทั
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทดําเนินการยื่นฟองกรรมการผูอนุมัติรายการซื้อที่ดินเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และรายการ
ขยายและปรับปรุงอาคารพลับ พลา หอถายภาพเจานายเมื องเหนือ ทานํ้าลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม ) จํากัด เปน
คดีอาญาตอศาลอาญาพระโขนง เปนคดีหมายเลขดําที่ 269/2563 ในความผิดฐานเปนกรรมการไมปฏิบัติหนาที่ดวยความรั บผิด ชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายและเปนการกระทําโดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน อัน
มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่ น อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7,
281/2, 311, 313, 314 และ 315 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84 และ 86 กับบุคคลและนิติบุคคลรวม 9 ราย
ประกอบดวย อดีตกรรมการบริษัท 3 ราย กรรมการปจจุบัน 2 ราย บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 3 ราย นิติบุคคล 1 ราย
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ศาลไดนัดไตสวนมูลฟองโจทก และใหเลื่อนคดีออกไปใหทนายจําเลยถามคานโจทก ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2563 และใหนัดไตสวนโจทกที่เหลือเพิ่มเติมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และศาลชั้นตนไดนัดฟงคําสั่งวันที่
18 สิงหาคม 2563 และศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาลอาญาพระโขนงอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ โดยศาลอุทธรณพิพากษาแกใหประทับรับ
ฟองโจทกเฉพาะจําเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 ไวพิจารณา

คดีอดีตกรรมการ และผูเ กีย่ วของ 1 ราย ฟองรองบริษทั
สืบเนื่องจากที่บริษัทดําเนินการยื่นฟองกรรมการผูอนุมัติรายการซื้อที่ดินเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และรายการขยายและ
ปรับปรุงอาคารพลับพลา หอถายภาพเจานายเมืองเหนือ ทานํ้าลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อดีตกรรมการ 1 ราย และบุคคลที่เกี่ยวของ 2 ราย เปนโจทกรวมกันฟองอาญาบริษัทและ
กรรมการของบริษัท จํานวน 7 ราย จํานวน 3 คดี ในความผิดขอหารวมกันฟองเท็จ (จากการที่บริษัทดําเนินการฟองรองในคดีความที่
1) คาเสียหาย 50.00 ลานบาทตอราย รวม 150.00 ลานบาท พรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.50 ตอป ทั้งนี้ ศาลไดนัดไตสวนมูลฟอง
วันที่ 14 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลไดนัดไตสวนมูลฟองโจทก และใหเลื่อนคดีออกไปฟงผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบเปนวงกวาง รวมทั้งการพิจารณาคดีของ
ศาลทุก ๆ ศาลดวย ศาลไดนัดพรอมเพื่อสอบถามผลคดีเปนวันที่ 16 สิงหาคม 2564
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โจทกทั้ง 3 คดีไดยื่นคํารองขอถอนฟองและศาลมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้ง 3 คดี
ถอนฟองได

คดีบริษทั ยอยฟองรองบจ.เวลท พาวเวอร โซลูช นั่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดยื่นฟองรองบริษัท เวลท พาวเวอร โซลูชั่น จํากัด ตอศาลแพงใน
ขอหาผิดสัญญารวมลงทุน โดยเรียกคาเสียหายจํานวน 14.44 ลานบาท โดยศาลกําหนดนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทกในวันที่ 12
กรกฎาคม 2564 จําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแลวแตไมยื่นคําใหการตอสูคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย โจทก
จึงยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
ตอมาจําเลยยื่นคํารองขออนุญาตยื่นคําใหการ ศาลนัดไตสวนคํารองในวันที่ 14 กันยายน 2564
ตอมาศาลไดกําหนดวันนัดสืบพยานโจทกและจําเลยในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 256
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลทัว่ ไปและขอมูลทีส่ าํ คัญอืน่ ๆ
ชื่อภาษาไทย

:

บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

:

Advanced Connection Corporation Public Company Limited

ชื่อยอหลักทรัพย

:

“ACC”

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจําหนายพัดลมโคมติดเพดาน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย, ใหเขาอสังหาริมทรัพย, จัด
เลี้ยงและรานอาหาร, พลังงานทดแทน, รับเหมากอสราง, ใหสินเชื่อ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวนเวอร ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 02-219-1642
โทรสาร : 02-219-1662

ที่ตั้งโรงงาน

:

เลขที่ 999 หมูที่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถนนแพรกษา ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท : โทรสาร : 0107537001919

เลขทะเบียนบริษัทฯ

:

ทุนจดทะเบียน

:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 335,763,905.75 บาท
และชําระแลวจํานวน 335,763,905.75 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,343,055,623
หุน และชําระแลวทั้งจํานวน 1,343,055,623 หุน

เว็บไซต

:

http://www.acc-plc.com

นายทะเบียนหุนสามัญ

:

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
http://www.set.or.th/tsd
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2105-4661
แฟกซ : 0-2026-3760
http://www.karinaudit.co.th

สถาบันการเงิน

:

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สาขา บางกะป บางนา และบางลลําภู

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา จามจุรีแสควร

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การจัดการและการกํากับดูแล
ขอมูลหลักทรัพยและผูถ อื หุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน จํานวน

335,763,905.75 บาท

แบงออกเปน

1,343,055,623 หุน

มูลคาหุนละ
ทุนชําระแลว จํานวน

0.25 บาท
335,763,905.75 บาท

(สามรอยสามสิบห าล านเจ็ ดแสนหกหมื่ นสามพั น
เการอยหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
(หนึ่งพันสามร อยสี ่ส ิบ สามล านห าหมื่ นห าพั น หก
รอยหายี่สิบสิบสามหุน)
(ยี่สิบหาสตางค)
(สามรอยสามสิบหาล านเจ็ดแสนหกหมื่ นสามพั น
เการอยหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค)

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,343,055,623 หุน
-

หุน

(หนึ่งพันสามรอยสี่สิบสามลานหาหมื่นหาพันหก
รอยหายี่สิบสิบสามหุน)
(ศูนยหุน)

โครงสรางการถือหุน
โครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 จัดทําโดย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนดังนี้
ผูถ อื หุน ตามสัญชาติ
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

จํานวนราย

จํานวนหุน สามัญ

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

3,181

1,277,793,938

90.92

65,261,685

1.22

17

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายชือ่ ผูถ อื หุน รายใหญ 10 รายแรก
จํานวนหุน สามัญ

สัดสวนการถือหุน (รอย
ละ)

1. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์

200,965,673

14.96

2. นางสุพิน ศิริโภค

95,822,800

7.13

3. นาย ปกรณ ธีรธํารง

57,265,500

4.26

4. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

50,575,900

3.77

5. LGT Bank (Singapore) Ltd.

47,568,000

3.54

6. นาง พรพรรณ ธัญญศิร.ิ

44,880,100

3.34

7. น.ส. พิชญญฎา พงษนุเคราะหศิริ

40,000,000

2.98

8. น.ส. อาภา เสนียประกรณไกร

40,000,000

2.98

9. น.ส. อาภรณ เสรียประกรณไกร

30,400,000

2.21

10. นายโรจนศักดิ์ เสรียประกรณไกร

28,200,000

2.05

รายชือ่ ผูถ ือหุน

การออกหลักทรัพยอนื่
ตัว๋ แลกเงิน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน 9 ราย จํานวน 34.00 ลานบาท คิด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.40 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 3 เดิอน ครบกําหนดวันที่ 17 มีนาคม 2565 และมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ โดยนําที่ดินของบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด เปนหลักทรัพยคํ้าประกัน

หุน กูร ะยะสัน้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะสั้น อายุ 9 เดือน จํานวน 135 ลานบาท ซึ่งเสนอขายนักลงทุน
ในวงจํากัด หุนกู ดังกลาวกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกําหนดวันที่ 17 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการ
บริษทั แอดวานซ คอนเนคชัน่ คอรปรเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(Advanced Connection Corporation Public Company Limited)

โครงสรางองคกร

แผนภาพขางตนแสดงถึงโครงสรางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปจจุบัน โดยรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
สําคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไดเปดเผยในสวนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั
1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริหาร (Exective Committee)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท :
1) คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทซื่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของบริษัท โดยมุงเนนการสรางมูลคาในระยะยาวใหกับผูถือหุน
3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป
ตลอดจนติดตามผลการนํากลยุทธไป
ดําเนินการและผลการดําเนินงาน
4) พิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบตอรายการที่เกี่ยวโยงกั นของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5) พิจารณาอนุมัติโครงสรางองคกรและการแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร และแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
6) ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริหารอยางสมํ่าเสมอ และกําหนดคาตอบแทน
7) อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม ขนาดรายการการลงทุน การใหกูยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป
8) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่นาเชื่อถือ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
9) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
10) ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางเหมาะสม
11) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
12) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยป ละ
1 ครั้ง
13) รายงานความรั บผิด ชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคูกับรายงานของผู สอบบั ญชี ไ วใ น
รายงานประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
14) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน
15) เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี
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องคประกอบของคณะกรรมการบริษทั
รายนามคณะกรรมการบริษัท การเขารวมประชุมผูถือหุน และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับ
งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประชุมสามัญผูถ อื
จํานวนครัง้ ทีเ่ ขา
ชือ่ -นามสกุล
สัญชาติ
ตําแหนง
หุนประจําป 2564
ประชุม
เมือ่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการ
2564
บริษัท
1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ
Gen.Somchai Youngpituck

ไทย

2. ดร.อริชัย รักธรรม
Mr.Arichai Ractham, Ph.D

ไทย

3. นายกัมพล ตติยกวี*
Mr.Kampol Tatiyakavee

ไทย

4. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิราส
Mr.Saowapak Sakulromevilas

ไทย

5. นางสุพิน ศิริโภค
Mrs.Supin Siripok

ไทย

6. นายอังกูร พิมพะกร
Mr.Angoon Phimphkorn

ไทย

7. นายธนพล เดชะวิทยาธร**
Mr.Thanaphon Dechawitthayathon

ไทย

8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
Mr.Thanakit Achariyasombat

ไทย

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Chairman of the Board of
Director/ Audit
Committee/Independent Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ
Chairman of the Audit
Committee/
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Audit Committee/ Independent
Director
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
บริษัทคนที่ 1
Director / First Vice Chairman of
the Board of Director
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
บริษัทคนที่ 2 / กรรมการรองผูจัดการ
Director / Second Vice Chairman
of the Board of Director / Deputy
Managing Director
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
Director / Managing Director

กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

-เขารวมประชุม-

10/10

ไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564
-เขารวมประชุม-

10/10

-เขารวมประชุม-

8/10

ไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564
-เขารวมประชุม-

10/10

-เขารวมประชุม10/10

ไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564
-เขารวมประชุม-เขารวมประชุม-

10/10

9/10
-เขารวมประชุม9/10

* ลาออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 มีมติแตงตั้ง นายธนเดช มหโภคัย ทดแทน
** ลาออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 มีมตแตงตั้ง นายเฉิน จง ทดแทน
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กรรมการผูม อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
“กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสุพิน ศิริโภค นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส นายเฉิน จง นายอังกูร พิมพะ
กร กรรมการสองในสี่นี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
องคประกอบของคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่เขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. ดร.อริชัย รักธรรม
2. นายกัมพล ตติยะกวี*
3. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
5/5
5/5
5/5

*ลาออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

ดร.อริชัย รักธรรม เปนผูมีความรูและประสบการณการสอบงบการเงิน โดยมีประวัติดังตอไปนี้
การศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D., Claremont Graduate School, USA
ปริญญาโท : Finance, Claremont Graduate School, USA
ปริญญาตรี : Economics & Business Admin, Eastern Washington University, USA
การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอื่น
2552 - ปจจุบัน : วิทยากรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2541 - ปจจุบัน : อาจารยพิเศษจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :
1) สอบทานใหบริษัทรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ
รายจายประจําป
3) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผูที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของอํานาจ
และหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและ
สอบสวนไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสมดวยคาใชจายของบริษัทฯ
8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ใหดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงประธาน คราวละ 1 ป ตามรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท และแตงตั้งผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
9) คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา
โรงงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย
10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูล งทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู*
ประธานคณะกรรมการบริหาร
20/20
Mr.Thitisak Skulkroo
Executive President
2. นางสุพิน ศิริโภค
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
19/20
Mrs.Supin Siripoke
Executive Vice President
3. นายอังกูร พิมพะกร
กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
17/20
Mr.Angoon Phimphkorn
Executive Commitee
Director/Managing Director
5. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
กรรมการบริหาร
18/20
Mr.Vichien UasanguanKul
Executive Committee Director
6. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
กรรมการบริหาร
18/20
Mr.Thanakit Achartiyasombat
Executive Committee Director
*ลาออกเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครี้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 มืมติแตงตั้ง นายอนุโรจน เสนียป ระกรณไกร ทดแทน

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร :
1)

ใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการกําหนดทิศทางธุรกิจและแผนกลยุทธการประกอบธุรกิจ รวมทัง้
งบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2)
3)

บริหารธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว
ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทแมและ
บริษัทยอยอยางตอเนื่อง ใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเนื่องเปนประจํา
อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม ขนาดรายการการลงทุน การใหกูยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจาง วงเงินไม
เกิน 100 ลานบาท ตอรายการ
พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและบริษัท โดย
รักษาสภาพคลองของบริษัทไวไดอยางตอเนื่อง
กําหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจดานอื่นๆของบริษัทภายใตขอบเขตที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทในแตละธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งวางแนวทาง
ในการพิจารณาที่สําคัญแตละกลุมธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแตละทานรับผิดชอบอยู
ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชยและ/หรือสถาบันการเงินทุกแหง
ทั้งนี้การทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ตองมีวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท
การจัดซื้อ การจัดจางใดๆ หรือการจัดทําทรัพยสิน และการอนุมัติการจําหนายทรัพยสิน ในแตละครั้ง หรือแตละเรื่อง
สามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ทั้งนี้รวมทั้งหมดตองไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละป ใน
กรณีนอกงบประมาณใหมีอํานาจอนุมัติวงเงินไมเกิน 50 ลานบาทตอป

4)
5)
6)
7)
8)
9)
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10)
11)

การเชาหรือใหเชาทรัพยสินแตละแหง สามารถกระทําไดโดยมีอัตราคาเชาแตละแหงไมเกิน ปละ 50 ลานบาท
การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทําไดภายในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง ทั้งนี้รวมทั้งหมดตองไมเกิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละป
12) การเปด หรือยกเลิกสาขาใดๆของบริษัท
13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนดไว
14) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจชวงใหผูบริหารหรือบุคคลลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดํ าเนิ นการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามขอบเขตที่กําหนดไวนี้ไดตามที่เห็นสมควรการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือมอบอํานาจชวงตองไมเปนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแยง ทาง
ผลประโยชน หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทและประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใด ๆ ตองเปนไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กําหนดตามที่กําหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทและหนวยงานกํากับดูแล
15) ปฏิ บ ั ต ิ ห น าที ่ อื ่ นตามที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ทั ้ ง นี ้ การมอบอํ า นาจดั ง กล า วข า งต น ให แ ก
คณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่อง นั้น ๆ
ดวย
แกไขปรับปรุงใหมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และจํานวนครั้งของการเขาประชุม สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2/2
2. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2/2

3. นางสุพิน ศิริโภค

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2/2

* ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 14 พ.ค. 2563 วาระที่ 4.8.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดวยกรรมการและผูบริหาร
อยางนอย 3 คน โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ

วัตถุประสงค
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจัดตั้งขึ้นครั้งแรก
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้ง
สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจน
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
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วาระการดํารงตําแหนง
1) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
2) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีกตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวาเหมาะสม
3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพนจากตําแหนงเมื่อ
! ลาออก
! คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแตงตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ที่พนจากตําแหนงตามขอ 1 หรือ 3
ได โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทดแทนตามขอ 3 จะอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตนแทนเทานั้น

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน
โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหนงวาง
ลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจ ารณา
อนุมัติ
5) จัดทําหลักเกณฑ และนโยบายในการกํ าหนดค าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย อย เพื่อเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
6) กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล โดยการ
กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
7) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือ)
หุน
8) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลรายงานประจําป ของบริษัท
9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝายบริหาร และหนวยงาน
ตาง ๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีอํานาจ
ในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2) กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงให ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน ทราบลวงหนา
3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ที่มาประชุมเลือก
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ที่มีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องนั้น ๆ
5) การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆ ใหแกที่
ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทราบได
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2558 เปนตนไป

เลขานุการบริษทั
นายจําลอง มุงงาม (Mr.Chamlong Mungngarm) เลขานุการบริษัท ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบุคคล
ดังกลาวเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ โดยไดผานการฝกอบรม
สัมมนาในหลักสูตรที่จําเปนและเกี่ยวของที่จะปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัทไดเปนอยางดี สามารถสนับสนุนใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร ใหเปนไปตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
จัดประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุม
จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ดูแลและใหคําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือหุน
ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
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8) ดําเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฏหมายขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศ
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ผบู ริหาร
ผูบริหารบริษัท สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ลําดับที่
1
2
3

4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายอังกูร พิมพะกร
Mr.Angoon Phimphkorn
นางสุพิน ศิริโภค
Mrs.Supin Siripoke
นายกิตติ กนกอุดมทรัพย
Mr.Kitti Kanokudomsap
นายพีรพงษ วัยนิพิฐพงษ
Mr.Perapong Wainipitaporn
นางสาวศรุดาสรวีย กุนโตะ
Ms.Sarudasoravee Kuntoa
นางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ
Ms.Sairawee Vainipitpong

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
Managing Director
กรรมการรองผูจัดการ
Executive Vice President
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดูแลบัญชีและการเงิน
Assistant Managing Director, in charge of Accounting
& Finance Department
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
Assistant Managing Director
ผูจัดการฝายบัญชี
Accounting Manager
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Manager

กรรมการผูจ ดั การ
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูคัดเลือก โดยผานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด คาตอบแทน จากบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศน เปนผูมีความรู ในการบริห ารจั ดการ เปนผูประสานงานไดดี กั บทุ กฝ าย ปจจุบัน นายอังกูร พิมพะกร
(Mr.Angoon Phimphkorn) ตําแหนงกรรมการผูจดั การ

" ขอบเขตอํานาจหนาทีก่ รรมการผูจ ดั การ/ หรือ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง
การเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน
2) จัดทําแผนธุรกิจและกําหนดอํานาจการบริหารงานตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตาม
แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
3) การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส
และสวัสดิการตางๆ รวมถึงการเลื่อน ลด ปลด ยาย พนักงาน
4) ติดตามและรายงานสภาวะฐานะของบริษัทเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานดาน
ปฏิบัติการ และงานดานสนับสนุนตาง ๆ และงานทรัพยากร
6) เปนตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดตอกับหนวยงานราชการและหนวยกํากับดูแลอื่น ๆ
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7) ดูแลติดตอสื่อสารกับสาธารณชน ผูถือหุน ลูกคา และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจนที่ดี
ของบริษัท
8) ดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9) มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน การ
บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
และสวัสดิการตาง ๆ
10) พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติ การเข าทํ านิติ กรรมสั ญ ญา และ/หรือการดํ าเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข องกับ การ
ดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจํ าวั นของบริษัททั้ง นี้ภายใตวงเงิ นที่ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการบริหาร
11) อนุมัติขนาดการลงทุน การใหกูยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจางที่มีขนาดรายการไมเกิน 5 ลานบาท
12) มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหาร ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติง าน
เฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวให อยูภายในขอบเขตแหงการมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของ
บริษัทหรือประกาศคณะกรรมการบริห ารได กําหนดไว ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหน าที่แ ละความรับผิด ชอบของ
กรรมการผูจัดการ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารนั้น จะตองไมมีลกั ษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ ทํา
ใหกรรมการผู จัด การ หรือ ประธานเจาหน าที่บ ริห าร หรือผูรับมอบอํ านาจจากกรรมการผู จัด การ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับ
ประโยชนในลักษณะใด ๆ หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติไว

คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับตลาด ตลอดจนสอดคลองกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป โดยกรรมการผูซึ่งมีหนาที่เพิ่มเติมในฐานะ
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหนาที่ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2564 มีมติไมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
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คาตอบแทนรายเดือน

เบีย้ ประชุมตอครัง้

คณะกรรมการบริษทั
ประธาน
กรรมการ

-

10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

-

7,500
5,000

คณะกรรมการชุดยอยอืน่ ๆ
ประธาน
กรรมการ

-

7,500
5,000

6,000

สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยประชุม 618,500.00
บาท คาสวัสดิการ 2,316,000 บาท บําเหน็จ 800,000 บาท รวม 3,734,500 บาท ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ

คาตอบแทน (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1/
กรรมการบริหาร/กรรมการผูมีอํานาจ
รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2/
กรรมการบริหาร / กรรมการผูมีอํานาจ
กรรมการผูมีอํานาจ/กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจ/กรรมการผูจัดการ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

2. นายอริชัย รักธรรม
3. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิราส
4. นางสุพิน ศิริโภค
5. นายธนพล เดชะวิทยาธร
6. นายอังกูร พิมพะกร
7. นายกัมพล ตติยกวี
8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

876,000.00
197,500.00
590,000.00
170,000.00
574,000.00
160,000.00
593,000.00
574,000.00

คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได ม อบหมายให คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค าตอบแทน ทําหนาที่ทบทวนและอนุ มัติ กํ าหนด
คาตอบแทนของผูบริหารเปนประจําทุกป โดยใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดเพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่สําคัญ และสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองคประกอบ ดังนี้
รูปแบบ

วัตถุประสงค

คาตอบแทนแบบคงที่

เงินเดือนและผลประโยชนอื่น
เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เพื่อจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีความรูความสามารถ

คาตอบแทนจูงใจระยะสัน้

เงินโบนัสประจําป

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ไดกําหนด
เปาหมายไวในแตละป ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน
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คาตอบแทนกรรมการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริหาร สําหรับป 2564 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน
ไดแกนายฐิตศิ ักดิ์ สกุลครู นายอังกูร พิมพะกร นางสุพิน ศิริโภค นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล และนายธนฤกต อัจฉริยะสมบัติ
เปนเงินรวม 3.53 ลานบาท อันประกอบดวย เงินเดือน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับป 2564 บริษัทและบริษัทยอย จาย
คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 6 ทาน ไดแก นายอังกูร พิมพะกร นางสุพิน ศิริโภค นายกิตติ กนกอุดมทรัพย นายพีรพงษ วัย
นิพิฐพงษ นางสาวศรุดาสารวีย กุนโตะ และ นางสาวสายรวี วันนิพิฐพงษ เปนเงินรวม 11.35 ลานบาท อันประกอบดวย
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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รายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย
2) คณะกรรมการมีความมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชนสู งสุด ตอผู
ถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
3) การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

สิทธิของผูถ อื หุน และการประชุมผูถ อื หุน
ในป 2564 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยจัดประชุมดวยวิธีการประชุมผานสื่ ออิ
เล็กทรอนิสก โดยสงสัญญาณการประชุมจากที่ทาการของบริษัท เลขที่ 944 ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ถนนพระราม
4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน
ทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 และ 7 วันทําการตามลําดับ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทได
ดําเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยใหแกผูถือหุนที่ประสงค จะมอบฉั นทะให
บุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีไดเข ารวม
ประชุม เพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตามวาระตางๆ โดยกอนการเริ่มการประชุม ฝายจัดการประชุมของบริษทั ไดมีการแถลงใหผู ถือ
หุนทราบสิทธิตามขอบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการ
ตั้งคําถามตอที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพียงพอ และสงเสริมใหผูถ ือหุนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน และไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อใหผูถือหุนทั้งที่มารวม
ประชุมและมิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบได

สิทธิของผูม สี ว นไดเสียกลุม ตาง ๆ
เพื่อความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแกผูถือหุน บริษัทพยายามทําหนาที่เปนนิติบุคคลตัวอยางโดยให
ความสําคัญกับสิทธิตาง ๆ ของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และถือปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ภาวะผูน าํ และวิสยั ทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธในการดําเนิน งาน
ริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานดานการเงิ น ทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผานการมอบหมายใหผูบริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหบริษัทมีนโยบาย
การควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงดานการเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมอยูในการดําเนินงานของบริษัท ฝายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบวานโยบายดัง กล าวได
ถูกนํามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอเสนอแนะโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเรื่องตางๆ นั้นไปหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขั ด แยง ทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเ พื่ อประโยชน ส วน
ตน ดังนี้

1) รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความ
เหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ไวในรายงาน
ประจําปแลว

2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
• กําหนดให ผ ูบ ริ หารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อครองหลั กทรั พย ตอสํานั กงานกํ ากั บหลั กทรัพยแ ละตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ ไม มี
หนาที่เกี่ยวของ กอนที่งบการเงินจะไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน

จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท ได ย ึ ด ถื อตามข อพึ ง ปฏิ บ ั ต ิ ข องบริ ษั ท เกี ่ ย วกั บ จรรยาบรรณของฝ ายจั ด การ และพนั กงาน (Corporate Code of
Conduct) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยผูที่เกี่ยวของไดลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ บริษัทไดติดตอสื่ อสารกับพนั กงานอยางสมํ่ าเสมอ และติดตามการปฏิ บัติต ามแนวทางดัง กลาวเป นประจํ า รวมถึงกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวดวย

การถวงดุลของกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณในหลากหลายสาขาตาง ๆ ของธุรกิจ จํานวน 8 ทาน ไดแก
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน กรรมการที่เปนกรรมการบริหาร จํานวน 3 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน
(คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผูมี อํานาจลงนาม
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ผูกพันดังนี้ “กรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสุพิน ศิริโภค นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส นายอังกูร พิมพะกร นาย
เฉิน จง กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”

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

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเปนสากล และความสอดคล องกับ นโยบาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับ
ดูแลที่ดี ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริ ษัท รวมถึง
สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
•
•

บริษัทไดกําหนดใหม ีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัต ิง านของบริ ษั ทใหเป นไปตามกฏหมาย และขอกําหนดที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
ฝายจัดการของบริษัทไดมีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตาม
เปาหมาย พรอมทั้งระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดหาแนวทางแกไขและปรับปรุง

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการใหรายงานทางการเงินของ
บริษัทที่จัดทําขึ้นมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนโปรงใส ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิ น
ที่ปรากฏในรายงานประจําป จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคั ญ อย างเพี ยงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานที่ครบถวนเปนจริง และสมเหตุสมผล
ในการนี้คณะกรรมการบริษั ทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีค วามเปนอิสระและไมเ ป น
ผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวม
อยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
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ความสัมพันธกบั ผูล งทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัด สิ นใจ
ของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรง
ตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดัง กลาวยั ง มีไ มมาก
นัก แตไดมอบหมายใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลไดที่ เว็บไชต : www.acc-plc.com
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ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการยึดมั่นในหลักจริย ธรรม
อยางสมํ่าเสมอ สงผลใหหลักการและนโยบายตางๆ ภายในองคกรมีหลักเกณฑที่สอดคลองตอความรับผิดชอบของสังคมและชุมชน ทั้ง
ในแงของกระบวนการจัดการภายในองคกร การสรางองคความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ดวยเชื่อวาองคกรที่ดีจะเติบโตอยาง
ยั่งยืนไดภายใตสังคมที่เปนสุข และยังคงมุงหมายเพิ่มพูนมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตอไป

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

การดําเนินการเกีย่ วกับการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
ปจจุบันปญหาคอรรัปชั่นยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงผลใหการดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางสัมฤทธิ์ผ ล ผูนําทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง มุงปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งนโยบายความรวมมือนี้ไดขยายมาสู
ภาคธุรกิจดวย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ การทําหนาที่สําคัญในการเปน
แบบอยางที่ดีของการตอตานการคอรรัปชั่นใหภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย า งมีคุ ณธรรม โดยยึดมั่นใน
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได และปลอดคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมในการตอตาน
คอรรัปชั่นที่ชัดเจน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนหลักการที่บริษัทยึดมั่น พรอมทั้งใชเปนแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองคกร เนื่องดวย
บริษัทเนนการบริหารองคกรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน และมีเปาหมายรวมกัน บริษัทจึงใหความสํ าคั ญ กับ
พนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ไมมีชนชั้นศักดินา ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนไมนําความแตกตาง ดานเชือ้ ชาติ สัญชาติ ภูมิลําเนา สี
ผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณคาความเปนมนุษย เพราะบริษัทเชื่อวามนุษยทุกคนลวนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภ าพในตนเอง
นอกจากความแตกตางดังที่กลาวมาแลว บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูทุพพลภาพที่มีศักยภาพสามารถทํางานได โดยใน
โอกาสตอๆ ไปบริษัทจะเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขาทํางาน เปนสวนหนึ่งขององคกร จัดสรรใหปฏิบัติหนาที่ตามความรับ ผิดชอบใน
ขอบเขตที่สามารถทําได และมีความคาดหวังในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหกับบุคคลเหลานี้ตอไปในอนาคต
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การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของบริษัท
ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้งโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึ ดหลักปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
8) หลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและ
สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5ส
เพื่อใหสภาพแวดลอมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย

ความรับผิดชอบตอผูบ ริโภค
ผลิตภัณฑของบริษัททุกชิ้นผ านการตรวจสอบคุ ณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข อง พรอมการรับประกันตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่ใหไ ว กับลูกคาอย างเครงครัด รวมทั้งการดูแลหลัง การขายตลอดอายุการใชง านของสินคา รวมถึงบริษัทมีการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม ๆ เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

การดูแลรักษาสิง่ แวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู เชน
1) การควบคุมผลกระทบต อสิ่ งแวดลอมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน
2) สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรีไซเคิล การใชนํ้า
อยาง ประหยัด และการแยกขยะ เปนตน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน
บริษัทไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ าพในการดํ าเนิ น
กิจการ ควบคูไปกับการปองกันและคนหาความบกพรองและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แมวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะเป นที่
นาพอใจในระดับหนึ่ง แตคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะพัฒนาระบบใหดียิ่ง ขึ้น
ตอไป โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัท แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปดวยกรรมการ 3 ทาน ไดแก ดร.อริชัย รักธรรม นายกัมพล ตติยะกวี และ พลเอก
สมชาย ยังพิทักษ ลวนแตเปนกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเปนตัวแทนของสาธารณชน มีหนาที่สอดสองดูแลการ
ดําเนินการของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการระหว างกั น
ของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทไดวาจางบริษัท ศักดิ์เศรษฐ คอนเซาทติ้ง จํากัด โดยนายธนัท วรเศรษฐศักดิ์ เปนดูแลระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการ
ควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปดวยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันจะมีผลต อบริ ษั ททั้ งใน
แงของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และสถานภาพทางการเงินทั้งในปจจุบันและอนาคต การประเมิน
ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมของการตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงระบบตางๆ ภายในบริษัท ทั้งในการผลิตและการ
จัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา การเก็บสินคา การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนําเขาและ
การสงออก การลงบัญชี รายการทรัพย สิน การวิเคราะหตนทุน การผลิต และดานพนักงาน ในปจจุบัน บริษัทไดใชผู
ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษั ท เนื่องจากบริษัทตองการใหเกิดความเป นอิสระอย างแท จริงในการดําเนิ น การ
ตรวจสอบภายใน
3) ผูบริหารของบริษัท มีนโยบายใหฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน วยงานใน
บริษัท วามีจุดใดบางที่ตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยจะมี
การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สงใหกับผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประชุมหาขอสรุป และทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ในรอบระยะเวลาป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได มี
การประชุมเพื่อพิจารณา และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
• การสอบทานงบการเงิ น โดยสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาส และประจําป ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมของบริษัท
• การกํากับดูแ ลและพั ฒ นาระบบการควบคุ มภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให มี การสอบทานด วยความ
เหมาะสมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ย วข องกับ การปฏิบัติต ามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อหารือและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน
• การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป โดยใหขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผูสอบ
บั ญ ชี ให ถ ู กต องตามประกาศของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั กทรั พ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถื อหุ นของบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาลงมติแตงตั้งตอไป
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกัน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย กับ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้
บริษทั /บุคคลที่
เกีย่ วของ

บจ. ซี.อี.ไอ.
(เชียงใหม) (CEI)

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-64
200,000

200,000

16,597

16,597

280,050

276,100

29,014

18,707

10,306

20,409

330,000
102,422
3,000
บจ. เอซีซี อินฟ
รา (ACC I)

989
17
42
240

บจ.สระบุรี โซ
ลาร (SSL)

31-ธ.ค.-63

330,000

คําอธิบาย
รายการระหวาง
กัน
เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
คาเผื่อดอย
คาเงินลงทุน
เงินใหกูยืมระยะ
สั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
ซื้อที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
และกิจการของศูนยวัฒนธรรมและ
การแสดงคุมขันโตก โดยคิด
ดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ลดลงเหลือ
รอยละ 0.75 ปรับเปน รอยตั้งแต 1
พ.ค 2558 ปรับเปนรอยละ 7.50
เริ่ม 1 ก.ค 2562 เปนรายการคา
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

276,000

21

776

750

1,200

265

180

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทยอย ถือ
หุนรอยละ
99.99

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวาเปนรายการที่มี
ความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทใชอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราจัดหา
เงินกู

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
99.99

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวาเปนรายการที่มี
ความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทใชอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราจัดหา
เงินกู

บริษัทลงทุน
รอยละ 100
ผาน บจก. เอซี
ซี อิเลคทริค

เปนรายการที่มีความ
เหมาะสม

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
คาเผื่อการดอย
คาเงินลงทุน

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น
ลาสุด 13 มิ.ย. 2559 ไดเขาซื้อหุน
163,396
100% ในกลุมบริษัทสระบุรีโปรเจค
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.75 ปรับ
เงินกูยืมระยะสั้น
11,898
เพิ่มเปน รอยละ 7.50 เริ่ม 1 ก.ค
2562 เมื่อวันที่ 1 ก.ค 64 ใชอัตรา
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ย MLR ธ.กรุงเทพ, ตั้งแต
591
ดอกเบี้ยจายคาง วันที่ 1 ม.ค. 2564 ACC เรียกเก็บ
คาเก็บคาทําบัญชีเดือนละ 20,000
457
จาย
บาท และ SSL เรียกเก็บคาบริการ
ลูกหนี้อื่น
ใชบุคคลากร เดือนละ 120,000
บาท
คาบริการทํา
บัญชี

276,000

ลักษณะ
ความสัมพันธ

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย

เพื่อขยายกิจการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาดทิตย

ลูกหนี้อื่น
รายไดคาเชา
โกดัง
คาบริการทํา
บัญชี และคา
บริหารจัดการ

ACC เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
เดิม 15,000 บาท ปรับเปน
20,000 บาท ตั้งแต 1 ม.ค 64 และ
คาเชาโกดังเก็บสินคา

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษทั /
บุคคลที่
เกีย่ วของ

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-64

31-ธ.ค.-63

3,250

บจ. เอซีซี
กรีน เอน
เนอรจี
(ACC G)

บจ.บริหาร
สินทรัพย
เอซีซี
แคปปตอล
(ACC C)

บจ. เอซีซี
แลนดมารค
(ACC-L)

3,250

3,250

3,250

5,546

5,546

144,600

146,700

94,170

94,170

100,000

100,000

75,000

96,300

10,671

7,038

6,122

6,584

21

-

240

-

37,500

37,500

2,400

-

56

-

56

-

-

3,000

-

55

60

382

คําอธิบาย
รายการระหวางกัน

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินลงทุนในบริษัท
ยอย
คาเผื่อการดอย
คาเงินลงทุน

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น
ปจจุบันยังไมไดประกอบกิจการ

ดอกเบี้ยคางรับ

หนี้สงสัยจะสูญ

ใหบริษัทยอยกูเงินเพื่อซื้อที่ดิน
เกาะสิเหร จ.ภูเก็ต ดอกเบี้ยรอยละ
0 ปรับเพิ่มเปนรอยละ 7.50 เริ่ม 1
ก.ค 2562 รายการมีความ
สมเหตุสมผล

เงินลงทุนในบริษัท
ยอย

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจการให
สินเชื่อประเภท Non Bank

เงินใหกูยืมระยะสั้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
99.99

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา
เปนรายการที่มี
ความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัท
ใชอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราจัดหา
เงินกู คาบริการ
บริษัทใชราคา
ตลาด

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
99.99

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา
เปนรายการที่มี
ความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัท
ใชอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราจัดหา
เงินกู คาบริการ
บริษัทใชราคา
ตลาด

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
75

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา
เปนรายการที่มี
ความเหมาะสม
เนื่องจากบริษัท
ใชอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราจัดหา
และใหกูตาม
สัดสวนระหวางผู
รวมลงทุน

เงินกูระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย

ACC กูเพื่อไถถอนหุนกู

ดอกเบี้ยจาย
ลูกหนี้อื่น
คาบริการทําบัญชี
เงินลงทุนในบริษัท
ยอย

ACC เรียกเก็บคาทําบัญชี เดือนละ
20,000 บาท ตั้งแต 1 ม.ค 64
ประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจาย

ให ACC กู อัตราดอกเบี้ย 7.50 %
เพื่อใชหมุนเวียน

ดอกเบี้ยคางจาย
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กูเ ACC อัตราดอกเบี้ย 7.50 %
เพื่อใชหมุนเวียน
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รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษทั /บุคคลที่
เกีย่ วของ

31-ธ.ค.-64

8,000
บจ. เอซีซี แคนนา
บิส (ACC-Can)

60
64

บจ. เอซีซี ยูทิลิตี้ส
(ACC-U)

บจ. ไฮ แคนนา
บิซ ครอป
(HCC)

บจ. ไฮอิน
โนเวชั่น
เทคโนโลยี
(HIT)

31-ธ.ค.-63

-

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
เพื่อขยายธุรกิจไปยัง
การผลิตภัณฑกัญชง
เพื่อพาณิชยกรรม

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย

คาบริการทํา
บัญชี
-

ลูกหนี้อื่น

ACC เรียกเก็บคาทํา
บัญชี

-

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย

ประกอบกิจการระบบ
สาธารณูปโภค

600

-

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย

ประกอบกิจการ
จําหนายผลิตภัณฑ กัญ
ชง

49

-

53

-

510

600

-

49

-

103

-

24,990
บจ. บางปะกง
โซลา เพาเวอร
(BPS)

คําอธิบาย
รายการ
ระหวางกัน

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)

22

24,990

20

คาทําบัญชี

ACC เรียกเก็บคาทํา
บัญชี 20,000 บาท/
เดือน

ลูกหนี้อื่น

ประกอบกิจการพัฒนา
ระบบซอฟตแวร ตลาด
ออนไลน

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย
คาทําบัญชี

ACC เรียกเก็บคาทํา
บัญชี 20,000 บาท/
เดือน

ลูกหนี้อนื่

เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา
ลงทุนในราคา Par ซึ่ง
เปนราคาที่เหมาะสม

เงินลงทุนใน
บริษัทยอย

ลูกหนี้อื่น

258

คาบริการทํา
276
บัญชี

425

750

ACC เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี

ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 80

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาเพื่อเปนการขยายธุรกิจไปยัง
กิจการที่มีศักยภาพ

เปนรายการที่เหมาะสมโดยใช
ราคาเปนราคาทีต่ กลงกัน
บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
51.00 ผานบจก.
เอซีซี อินฟรา
บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
60.00 ผานบจก.
เอซีซี แคนนาบิส

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ
60.00 ผานบจก.
บริหารสินทรัพย
เอซีซี แคปปตอล

บริษัทยอย
ถือหุนรอยละ 51

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาเพื่อเปนการขยายธุรกิจไปยัง
กิจการที่มีศักยภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาเพื่อเปนการขยายธุรกิจไปยัง
กิจการที่มีศักยภาพ
ราคาเปนราคาที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาเพื่อเปนการขยายธุรกิจไปยัง
กิจการที่มีศักยภาพ
ราคาเปนราคาที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาเปนรายการที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากคาบริการ
บริษัทใชราคาตลาด

เงินปนผลรับ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษทั /บุคคลที่
เกีย่ วของ

บมจ. สวน
อุตสาหกรรม
วินโคสท
(WIN)

บจ.ดับบลิว โซ
ลา (W.solar)

บจก. 105 โซ
ลา เพาเวอร
(105 Solar)

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-64

31-ธ.ค.-63

5,023

6,576

537

690

621

516

5,557

4,582

42,171

42,376

(205)

(163)

-

348

11

322

236

241

433

(333)

18,564

18,131

629

1,571

500

1,350

0

0

57

36

คําอธิบาย
รายการ
ระหวางกัน

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

รายไดคาไฟฟา

รายไดคาไฟฟา

คาเชาหลังคา
เจาหนี้การคา

BSP คาเชาหลังคาติดตัง้
แผงโซลาร คิดอัตรารอย
10 ของรายไดคาไฟฟา

ลูกหนี้การคา

WIN คางคาไฟฟา

เงินลงทุนวิธี
สวนไดเสีย
สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
เงินปนผลรับ

ลงทุนในราคา Par
จํานวน 39.20 ลานบาท
ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม
เพื่อขยายการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูถือหุนรอยละ
49 ในบจก.บาง
ปะกง โซลา
เพาเวอร (บริษัท
ยอย) และ รอย
ละ 51 ใน บจก.
ดับบลิว โซลา
และบจก.105 โซ
ลา(บริษัทรวม)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาเปน
รายการที่มีความ
เหมาะสม เปนราคาที่
ตกลงกันตั้งแตวันรวม
ลงทุน

บริษัทลงทุนถือ
หุน 3,920,000
หุน รอยละ 49

เปนรายการที่มีความ
เหมาะสม เปนราคาที่
ตกลงกันตั้งแตวันรวม
ลงทุน

บริษัทถือหุนใน
1,730,000 หุน
รอยละ 44.36

เปนรายการที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก
บริษัทใชอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราจัดหา

เจาหนี้การคา
คาบริการลางแผงโซลาร
คาบริการอื่น
สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
เงินลงทุนใน
บริษัทรวม (วิธี
สวนไดเสีย)

ลงทุนในราคา Par
จํานวน 17.30 ลานบาท
คิดเปน รอยละ 44.36
ขอทุนจดทะเบียน 105
ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม

เงินปนผลรับ
เงินใหกูยืม
ระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกัน (ตอ)
บริษทั /บุคคลที่
เกีย่ วของ

คําอธิบาย
รายการระหวาง
31-ธ.ค.-63
กัน
เงินใหกูยืม
ระยะสั้น

มูลคารายการ (หนวย:พันบาท)
31-ธ.ค.-64
800

บจ. ไพรม
แมนชั่น
(Priame)

19

-

19

-

-

1,000

-

-

168

บจก.ยูเอยูซี
(UAUC)

กรรมการ

955

1,310
1,334

53

63

393

393

315

บจก.โปรแคป
อินเวสเมนต

-

ผูถือหุนใน
บริษัทยอย

-

ดอกเบี้ยคางรับ

ดอกเบี้ยจาย

สิทธิการใช
ยานพาหนะ
หนี้สินตาม
สัญญาเชา
ดอกเบี้ยจาย
หนี้สินตาม
สัญญาเชา
คาเสื่อมราคา
สิทธิการใช

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ความเห็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ถือหุนใน บจ. เอ
ซีซี แลนดมารค
จํานวน 25,000
หุน รอยละ 25
เปนผูมี
ประสบการณ
ดานการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ลงทุนใน บจ. เอ
ซีซี แลนดมารค
ในราคา Par ซึ่ง
เปนราคาที่
เหมาะสม

เปนรายการที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก
บริษัทใชอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราจัดหา

คาเชารถยนต (SSL) ใช
ราคาตลาดและเปน
รายการคาตามปกติ มี
กรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
และกรรมการ
บันทึกบัญชี จากคาเชา
บริษัทยอยเปน
เปนสิทธิการใช
กรรมการ UAUC
ยานพาหนะ ตาม
มาตรฐานรายงานการเงิน
ฉบับที่ 17

คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาเปน
รายการที่มีความ
เหมาะสม เปนราคา
ตลาด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ

ACCL ให Priame กูเงิน
ตามสัดสวนการถือหุน
ดอกเบี้ย 7.50%
รายการมีความ
สมเหตุสมผล
Priame ให ACCL กูเงิน
ตามสัดสวนการถือหุน
ดอกเบี้ย 7.50%
รายการมีความ
สมเหตุสมผล

เงินกูระยะสั้น

ตนทุนบริการ
ทําบัญชี ให
180
ACCL
ตนทุนบริการ
168 ซอมแซมรถเชา

180

917

ดอกเบี้ยรับ

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

เนื่องจากเปนผูดูแล
โครงการ

506

เจาหนี้อื่น

เพื่อใชในกิจการ

กรรมการ SSL
กอนซื้อกิจการ
จํานวน 310 พัน
บาท สวนที่เหลือ
เปนรายการปกติ

248

ลูกหนี้อื่น

BPS จายปนผลเกิน รอ
หักปนผลในงวดตอไป

ผูถือหุน BPS

15

ลูกหนี้อื่น

BPS จายปนผลเกิน รอ
หักปนผลในงวดตอไป

ผูถือหุน BPS

คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report) I 82

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกันข้างต้นที>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็ นรายการที>มีความสมเหตุสมผล ที>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังE ที> F/GHIJ เมื>อวันที> GL กุมภาพันธ์ GHIH จึงมีมติอนุมตั ิ
รายการระว่างกันดังกล่าว

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ไดจัดทําไวทุกประการ
จึงเห็นวามีความสมเหตุสมผลและเปนรายการปกติทางธุรกิจ

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน
บริษัทไดกําหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดําเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีค วามขัดแย งทาง
ผลประโยชน ดังนี้

! ในกรณีที่บริษัทเขาทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลภายนอก บริษทั ฯจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการทําสัญญานั้น โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทฯ โดยรวมเปนหลัก และการคิดราคาระหวางกันตามเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช
ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และหากไมมีราคาดังกลาวบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคาสินคาหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใตเงื่อนไขที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจใชประโยชนจากรายงานของผู
ประเมินอิสระซึ่งวาจางโดยบริษัทมาทําการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหวางกันที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาราคาดังกล าว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
! การดําเนินธุรกรรมที่พิจารณาแลววาเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑของ ตลท. จะตองมีการปฏิบัติตามขอกํ าหนด
ของ ตลท. และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) อยางถูกตองและครบถวนรวมทั้ งไดผ านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
! การดําเนินการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอย บริษัทรวม เชนเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู การใหกูยืมคํ้าประกัน
ดวยความระมัดระวัง เพื่อประโยชนสูงสุดของกลุม โดยคิดคาตอบแทนระหวางกัน เชน คาดอกเบี้ย หรือคาธรรมเนียมการคํ้า
ประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
! ในกรณีที่เปนการอนุมัติรายการระหวางกันที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ โดยฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจให ทั้งนี้ฝายบริหารจะต อง
สรุปรายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบเปนรายไตรมาสเพื่อให มั่ นใจวา
การทํารายการสมเหตุสมผลเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท และเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง
! ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลคาเขาเกณฑที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน ผูถือหุนใหญที่มีสวนไดสวนเสียสามารถเขา
ประชุมไดเพื่อนับเปนองคประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคํานวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันไมนับสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย เกณฑดังกลาวจึงไมมีปญหากับองคประชุมและคะแนนเสียง

! กรรมการหรือผูบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงและไมไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมหรืออนุมัติรายการใน
เรื่องนั้น
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันของบริษัท ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม
มีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชี หรือ
ผูเชี่ยวชาญอิสระจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการพรอม
ทั้งเปดเผยชนิด มูลคา และเหตุผลในการทํารายการตอผูถือหุนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะสรางเสริมความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงใหผูเ กี่ยวของครบถวนและถูกตอง
เพื่อความโปรงใสและรักษาไวซึ่งประโยชนของผูถือหุน
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ขอมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
หนวย : บาท
รายการ

64/21

63/20

62/19

รายไดรวม

128,087,888

138,510,254

295,192,396

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(78,228,737)

(68,064,425)

(131,846,998)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
รายการ

สําหรับป สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2564

รอยละ

2563

รอยละ

2562

รอยละ

1. รายไดจากการขาย

5.81

4.50

11.68

8.43

13.80

4.59

2. รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

6.10

4.72

6.00

4.33

15.05

5.00

-

0.00

-

0.00

96.95

32.21

0.65

0.50

0.14

0.10

94.65

73.28

98.55

71.14

0.16
101.46

0.05
33.71

0.30

0.23

0.26

0.19

0.30

0.10

17.14

13.27

17.39

12.55

0.00

0.00

8. รายไดอื่น

3.44

2.66

4.50

3.25

67.48

22.42

9. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

1.08

0.84

-

0.00

5.77

1.92

129.17

100.00

138.52

100.00

300.97

100.00

3. รายไดจากการใหบริการหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
4. คาเชา
5. รายไดจากพลังงานทดแทน
6. ใหกู
7. รายไดรับเหมากอสราง

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 129.17 ลานบาท และ 138.52
ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 9.35 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 6.75 จากงวดเดียวกันของปกอนนั้น เนื่องจาก
- รายไดจากการขายจํานวน 5.81 ลานบาท ลดลง 5.87 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 50.26 เนื่องจากบริษัทยกเลิกธุรกิ จพัด
ลมติดเพดาน และโคมไฟ และในป 2564 บริษัทไดจําหนายแผงโซลารที่ไมไดใชงาน
- รายไดจากการจําหนายไฟฟาจํานวน 94.65 ลานบาท ลดลง 3.90 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.96
- รายไดจากการใหเชาอสัง หาริม ทรัพย จํานวน 0.65 ลานบาท เพิ่มขึ้ น 0.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 348.61
เนื่องจากบริษัทใหผูประมูลซื้อพัดลมและโคมไฟแอลอีดีฝากสินคาโดยไมมีคาตอบแทนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
บริษัทตองนํารายไดในการขายสินคา รับรูเปนรายไดคาเชาสถานที่ฝากสินคาตามระยะเวลาที่รับฝากสินคา
- รายไดจาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 6.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.67
- รายไดจากการรับเหมา จํานวน 17.14 ลานบาท ลดลง 0.25 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 1.42
- รายไดอื่น จํานวน 3.44 ลานบาท ลดลง 1.06 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.58 สาเหตุหลักมาจากเงินปนผลรับลดลง
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ตน ทุนขาย
โครงสรางตนทุนขาย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
รายการ

สําหรับป สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2564

รอยละ

2563

รอยละ

2562

รอยละ

ตนทุนจากการขาย

6.02

11.29

1.37

2.65

3.16

2.34

ตนทุนจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

3.68

6.90

4.23

8.18

11.91

8.83

-

-

-

0.00

82.29

61.01

0.18

0.34

0.19

0.37

0.15

0.11

30.26

56.76
-

57.86
-

37.07
0.30

27.48

-

29.94
-

13.17

-

16.01

-

-

-

53.31

75.30

51.74

69.06 134.88

99.78

ตนทุนจากการใหบริการหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
ตนทุนคาเชา
ตนทุนธุรกิจพลังงานทดแทน
ตนทุนใหกู
ตนทุนรับเหมากอสราง
รวมตนทุนขายสินคาและบริการ

0.00

ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีตนทุนขายจํานวน 53.31 ลานบาท และ
51.74 ลานบาทตามลําดับ เพิ่มขึ้น 1.57 ลานบาท เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.03 มีสาเหตุมาจาก
ตนทุนขายพัดลม จํานวน 1.36 ลานบาท ลดลง 1.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.64 เนื่องจากบริษัทมีรายการโอนกลับ การ
ดอยคาสินคาเขาบัญชีตนทุนขายทําใหตนทุนขายลดลง
- ตนทุนขายพัดลมงวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เทากันศูนยบาท ลดลง 1.36 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 100
เนื่องจากมีรายการโอนกลับการดอยคาสินคาเขาบัญชีตนทุนขายทําใหตนทุนขายลดลงทั้งจํานวน
- ตนทุนพลังงานทดแทนจํานวน 30.26 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.08 เนื่องจากการคาซอมแซม
และบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น
- ตนทุนใหเชาอสังหาริมทรัพย จํานวน 0.18 ลานบาท ลดลง 0.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.63 เนื่องจากหองเชาลดลง
- ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 3.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.55 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.95
- ตนทุนรับเหมากอสราง จํานวน 13.17 ลานบาท ลดลง 2.83 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 17.70 เนือ่ งจากตองรั บรูรายได
จาการรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร ตามความสําเร็จของงาน

กําไรขั้นตน
ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 71.33 ลานบาท และ
82.27 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 57.23 และรอยละ 61.39 ตามลําดับ โดยในปบัญชี 2564 บริษัท มี
กําไรขั้นตนลดลงคิดเปนรอยละ 10.94 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป

ตนทุนการจัดจําหนาย
ตนทุนการจัดจําหนายลดลง จํานวน 3.92 ลานบาท ลดลง 2.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 35.12 จากการที่บริษัทยกเลิ ก
ธุรกิจพัดลมโคมไฟและโคมไฟแอลอีดี
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

87

I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563
เทากับ 77.25 ลานบาท และ 76.55 ลานบาท ลดลง 0.70 ลานบาท หรือ รอยละ 0.91 ตามลําดับ

คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย
บริษัทมีคาเผื่อการดอยคาสินทรัพย สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 23.04 ลานบาท
เพิ่มขึ้น จํานวน 22.53 ลานบาท จากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอื่น สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 3.44 ลานบาท
และ 4.50 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 1.06 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.06

ตนทุนทางการเงิน
ในปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 17.62 ลานบาท และ
19.61 ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 1.99 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.14 สาเหตุเนื่องจากเงินกูจากการกอสรางโรงไฟฟ า
สระบุรีลดลง

กําไรสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีขาดทุนสุทธิจํานวน 78.23 ลานบาทและ 68.06
ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 10.16 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.93 จากสาเหตุท่ไี ด
กลาวมาขางตน
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" สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงิน

วิเคราะหสภาพคลอง

หนวย : ลานบาท
งบกระแสเงินสด

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน
เงินสดรับ (จาย) สุทธิในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบป 2564
งบป 2563สิน้ สุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
58.71
72.66
6.86
37.75

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน

30.31

(2.40)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

89.79
(84.91)

(33.02)
(71.11)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

35.18

(106.62)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

16.80

123.43

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ งวด

51.79

16.80

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงบป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดใชเงินสดดังกลาวไปในกิจกรรม
ดังตอไปนี้
บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน จํานวน 110.42 ลานบาท และไดจายเงินสุทธิ
ในสินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 65.57 ลานบาท โดย
1. บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 30.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน
32.71 ลานบาท
2. บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 89.79 ลานบาท เพิ่มขึ้น 122.80 ลานบาท มีสาเหตุสําคัญมาจากบริ ษัท
ไดรับเงินมัดจําจากการขายบริษัทยอย จํานวน 111.44 ลานบาท
3. บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 84.91 ลานบาท ลดลง 13.71 ลานบาท มีสาเหตุสําคัญมากจากบริษัท
จายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บุคคลอื่น และชําระคืนเงินกู

สินทรัพยหมุนเวียนตอหนีส้ นิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.80 เทา และ 0.50 เทา
ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.67 เทา และ 0.31 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีระดับอัตราสวน
สภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงเนื่องจาก สภาวเศษรฐกิจสงผลใหรายไดลดลง

หนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน
ในวันที่ 31 ธ.ค 2564 บริษัท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.79 เทา วันที่ 31 ธ.ค 2563 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ผูถือหุน 0.59 เทา
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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อัตรากําไรขัน้ ตน
อัตรากําไรขั้นตน ป 2564 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 57.22 แตในงวดเดียวกันของปกอน บริษัท มีกําไรขั้นตนรอยละ
61.39 ผลกําไรขั้นตนลดลง รอยละ 4.17 โดยแยกเปนจากธุรกิจพัดลมติดเพดานมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 100 เพิ่มขึ้นจากป
กอนรอยละ 11.72 เนื่องจากการกลับรายการสํารองสินคาเสื่อมสภาพของสินคาที่ขายได จํานวน 0.31 ลานาทแสดงไวในตนทุนขาย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับเรอยละ 39.59 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.14 เนื่องจากตนทุนหองที่ขายตํ่ากวา
ธุรกิจใหเชามีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 72.14 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 108.94 ธุรกิจพลังงานทดแทนมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 68.03
ลดลง รอยละ 1.59 รับเหมากอสรางมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.13 เพิ่มรอยละ 15.20 เนื่องจากบริษัทรับรูรายไดจากการับเหมา
กอสรางเพิ่มขึ้น

อัตรากําไรสุทธิตอ สินทรัพยรวม
อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมในป 2564 เทากับรอยละ -8.21 แตในงวดเดียวกันของปกอน มีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพย
รวม เทากับ -6.97 อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยลดลง รอยละ 1.24 เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุนสิทธิเพิ่มขึ้นกวางวดเดียวกัน
ของปกอน

โครงสรางเงินทุนของบริษทั ฯ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สิ นต อส วนของผู
ถือหุนอยูที่ 0.79 เทา และ 0.59 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัท มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินสุ ทธิต อ
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นสงผลใหกําไรสะสมลดลง
จากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดังกลาว จะเห็นไดวาทางบริษัทยังคงมีโครงสรางเงินทุนและฐานะทางการเงินใน
ระดับที่ดี เนื่องจากเงินทุนที่ใชในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองคกรมาจากสวนของผูถือหุนและการกอหนี้ของบริษัทยังคงอยูใ น
ระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะกอหนี้เกินความจําเปนเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงทางการเงิ นขององค กรและเพื่ อ
ปองกันวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุมบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีอันนํ าไปสู การเพิ่ ม มู ลค าของ
กิจการและการอยูร อดไดอยางยั่งยืน บริษัทจึงไดกําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัท ในอัตราไมเกิน 2.5 เทา ซึ่งจะเปนเครื่องมื อทาง
การเงินองผูบริหาร เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย

" ฐานะการเงินทีผ่ า นมา

สินทรัพยรวม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษ ั ท มี ส ิ น ทรั พ ย ร วมจํ า นวน 914.18 ล า นบาท และ
934.72 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคา ที่ดินรอการพัฒนา ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง 20.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.20 เมื่อเทียบกับป 2563 มีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 621.94 ลานบาท และ 131.53
ลานบาทตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 490.41 ลานบาท สาเหตุมาการจากปรับโอนรายการที่ดินอาคารอุปกรณ ของ
บริษัทยอยที่อยูระหวางการขายเปนสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
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สนิ ทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 58.16 และ 0.09 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากบริษัทไดรับเงิน
มัดจําคาชายเงินลงทุนนําไปฝากสถานบันการเงิน

สินคาคงเหลือ
บริษัทมีสินคาคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวน 48.23 ลานบาท และ 51.50 ลานบาท
ลดลงจํานวน 3.27 ลานบาทหรือคิดเปนการลดลงรอยละ 6.34 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน จากการลดลงของตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทไดมีการจําหนายและโอนทาวนโฮมไปทั้งสิ้น 1 หอง และการยกเลิกธุรกิจพัดลมเพดาน
และโคมไฟแอลอีดี

อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 0.18 ลานบาทและ 0.36
ลานบาท ลดลงจํานวน 0.18 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงอยูที่รอยละ 50.64 เมื่อเทียบกับสิ้นงวดป

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณทใี่ ชดาํ เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ใชดําเนินงาน จํานวน 207.02 ลาน
บาท และ 443.07 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2564 บริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ใชดําเนินงาน ลดลง 236.05 ลานบาท
หรือรอยละ 53.28 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2563 จากการโอนรายการสินทรัพยของบริษัทยอยเปนสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยทื่
ไวเพื่อขาย

หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิ้นจํานวน 388.19 ลานบาท และ 333.31 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 54.88 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.47 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจากเงินรับมัดจําจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมของบริษัทแบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 344.75
ลานบาท และ 262.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.81 และรอยละ 78.74 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท
โดยสวนใหญประกอบดวย หนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 111.98 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 32.48 ของหนี้สินหมุนเวียน
เนื่องจากบริษัทรับเงินมัดจําจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลคาทั้งสิ้น 43.44 ลานบาท และ 70.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 11.19 และรอยละ
21.26 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญของบริษัทประกอบไปดวย หนี้สินตามสัญญาเชา จํานวน 14.42 ลานบาท
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 26.78 ลานบาท ทั้งสองรายการมีสัดสวนอยูที่รอยละ 94.84 ของหนี้สินไมหมุนเวียน

สวนของผูถ อื หุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 525.99 ลานบาท และ 601.41 ลานบาท
ลดลง 75.42 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.54 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 335.76 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคา
หุนสามัญจํานวน 545.23 ลานบาท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติอนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 524.999,912.50 บาท เปน 335,763,905.75 บาท (เทากับทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว)
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษั ท แ อดวานซ คอนเ นคชั่ น คอร ป อเ รชั่ น จํา กั ด (มหาช น) แ ละบริ ษั ท ย อ ย
งบแ สดงฐานะการเงิน
หน วย : พั นบาท

ณ วั น ที่ 31 ธั นวาค ม
งบการเ งิน รวม (ตรวจสอบ)
รายการ

31 ธ .ค 2564
พั นบาท

31 ธ .ค 2 562

31 ธ.ค 2563

ร อยละ

พั นบาท

ร อยละ

พั นบาท

ร อยละ

สิ น ทรั พ ย
สิ น ทรั พ ย ห มุ น เ วี ย น
เงิ นสดและรายการเที ยบเท าเงิ น สด

51,792

5.67

16,803

1.80

123,426

12.13

สิ นทรั พย ทางการเงิ น หมุ นเวี ยนอื่ น

58,155

6.36

96

0.01

8,321

0.82

ลู กหนี้ การค าและลู กหนี้ หมุ นเวี ยนอื่ น

48,092

5.26

54,381

5.82

32,272

3.17

3,412

0.37

3,369

0.36

สิ นค าคงเหลื อ

48,231

5.28

51,498

5.51

55,177

5.42

สิ นทรั พย หมุ นเวี ยนอื่ น

12,728

1.39

5,383

0.58

17,646

1.73

222,410

24.33

131,530

14.07

236,842

23.28

สิ นทรั พย ที่จัดประเภทเป นสิ นทรั พย ที่ ถือไว เพื่ อขาย

399,529

43.70

รวมสิ น ทรั พ ย ห มุ น เ วี ย น

621,939

24.3 3

131,530

14.07

2 36,842

2 3.28

60,735

6.64

100,311

10.73

60,796

5.98

177

0.02

358

0.04

673

0.07

207,020

22.65

443,071

47.40

651,727

64.07

0.00

171,515

18.35

0.00

2.35

22,121

2.37

0.00

0.00

175

0.02

175

0.02

434

0.05

647

0.07

731

0.07

2,386

0.26

64,989

6.95

66,247

6.51

292,2 37
914,176

31.97
56.30

803,186
934 ,716

85.93 780,349
100.00 1,017,191

76.72
100.00

เงิ นให กูยืม ระยะสั้ นและดอกเบี้ ยค างรั บ

0.00

0.00

0.00

สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เ วี ย น
เงิ นลงทุ นในบริ ษั ท ร วม
อสั งหาริ มทรั พย เ พื่ อการลงทุ น
ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ
ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ ที่ ไ ม ใช ดํา เนิ นงาน
สิ นทรั พย สิทธิ การใช

21,485

ค าความนิ ยม
สิ นทรั พย ไ ม มี ตั วตนอื่ น
สิ นทรั พย ภาษี เ งิ นได รอการตั ดบั ญชี
สิ นทรั พย ไ ม หมุ นเวี ยนอื่ น
รวมสิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เ วี ย น
รวมสิ น ทรั พ ย

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริ ษั ท แ อดวานซ ค อน เน ค ชั่ น ค อร ปอเ รชั่ น จํา กั ด (มหาช น ) แ ละบริ ษั ท ย อย
งบแ สดงฐาน ะการเ งิ น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาค ม

หน วย : พันบาท
งบการเงิ น รวม (ตรวจสอบ)
รายการ

31 ธ .ค 2564
พัน บาท

31 ธ .ค 2562

31 ธ.ค 2563

รอยละ

พัน บาท

รอยละ

พัน บาท

รอยละ

หนี้ สิ นแ ละส วน ของผู ถื อหุ น
หนี้ สิ นหมุ น เวี ยน
เจาหนี้ การคาและเจาหนี้ หมุ น เวียนอื่น

26,615

2.91

23,010

2.46

23,862

2.35

หนี้ ส ินสวนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งป
สวนของหนี้ สิน ตามสัญญาเชาที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งป

58,197
7,958

6.37
0.87

95,276
5,713

10.19
0.61

59,281
287

5.83
0.03

สวนของหุ น กูที่ถ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งป

136,364

14.92

133,370

14.27

152,428

14.99

ภาษีเ งิน ไดนิ ติบุคคลคางจาย
หนี้ ส ิน หมุ น เวีย นอื่น

1,503
111,979

0.16
12.25

3,895
1,189

0.42
0.13

4,491
2,742

0.44
0.27

342,615

37.48

262,453

28.08

243,092

23.90

2,133
หนี้ สิน ที่ เ กี่ยวของโดยตรงกับสิน ทรัพย ที่จัดประเภทเป น สิน ทรัพย เ พื่อขาย
รวมหนี้ สิ นหมุ น เวี ยน
344,748

0.23
37.48

262,453

0.00
28.08

243,092

0.00
23.90

14,423

0.00
1.58

26,347
16,940

2.82
1.81

87,403
78

8.59
0.01

-

0.00

-

0.00

-

0.00

26,778
2,210

2.93
0.24

24,789
2,699

2.65
0.29

19,513
2,179

1.92
0.21

31

0.00

79

0.01

112

0.01

43,442
388,190

4.75
42.23

70,854
333,307

7.58
35.66

109,285
352,377

10.74
34.64

หนี้ สิ นไ ม ห มุ น เวี ยน
เงิน กูยื ม ระยะยาว
หนี้ ส ินตามสัญญาเชาการ
หุ น กู
หนี้ ส ินภาษีเ งิน ไดรอการตัดบั ญชี
ประมาณการหนี้ ส ินไม หมุ นเวียนสําหรับผลประโยชน พนั กงาน
หนี้ ส ินไม หมุ นเวียนอื่น
รวมหนี้ สิ นไ ม ห มุ น เวี ยน
รวมหนี้ สิ น
ส วนของผู ถื อหุ น
ทุ น เรือนหุ น
ทุ น จดทะเบี ย น
525,000

ป 2563 หุ น สามั ญ 2,099,999,650 หุ น มู ล คาหุ นละ 0.25 บาท
ป 2564 หุ น สามั ญ 1,343,055,623 หุ น มู ล คาหุ น ละ 0.25 บาท
ทุ น ที่ ออกและเรีย กชําระแลว
หุ น สามั ญ 1,343,054,557 หุ น มู ลคาหุ น ละ 0.25 บาท

525,000

335,764
335,764

36.73

335,764

35.92

335,764

33.01

สวนเกิน มู ลคาหุ น สามั ญ
สวนทุ นจากการจายโดยใชหุน เป นเกณฑของบริษัทรวม

545,232

59.64
0.00

545,232
6,480

58.33
0.69

545,232

53.60
0.00

กําไรสะสมยั งไม จัดสรร

(388,878)

(42.54)

(319,501)

(34.18)

(251,477)

(24.72)

รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเ สีย ที่ ไ ม มี อํานาจควบคุม

492,118
33,867

53.83
3.70

567,975
33,435

60.76
3.58

629,520
35,294

61.89
3.47

525,985
914,176

57.54
99.77

601,410
934,716

64.34 664,814
100.00 1,017,191

65.36
100.00

รวมส ว นของผู ถื อหุ น
รวมหนี้ สิ นแ ละส วนของผู ถื อหุ น

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษั ท แอดวานซ ค อนเนค ชั่ น ค อร ปอเร ชั่ น จํา กัด (มหาช น) และบริ ษั ทย อ ย
งบกํา ไร ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํา หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 1 ธั นวาค ม

หน วย : พันบาท

งบการ เงิ น ร วม
รายการ

31 ธ .ค 2564
จํา นวน

31 ธ .ค 2 562

3 1 ธ .ค 2 563

ร อยละ

จํา นวน

ร อยละ

จํา นวน

ร อยละ

การอํา เนิ น งานต อ เนื่ อ ง
รายได จ ากการขายและบริ การ
ต น ทุ นขายและบริการ
กํา ไรขั้ น ต น
รายได อื่น
ต น ทุ นในการจั ดจํา หน าย

100.00

2 27,715

100.00

(53,323)

(42.78)

(51,746)

(38.61)

(134,576)

(59.10)

71,3 29

57.2 2

82 ,269

61.39

93,139

40.90

124,652

100.00

134,015

3,436
(3,919)

2.76
(3.14)

4,495
(6,040)

3.35
(4.51)

67,478
(15,952)

29.63
(7.01)

ค าใช จ ายในการบริหาร

(77,247)

(61.97)

(76,546)

(57.12)

(60,106)

(26.40)

ผลขาดทุ น (กลั บรายการ) จากการด อยค าของสิ น ทรัพย

(23,035)

(18.48)

(501)

(29,436)

(23.61)

3,677

2.74

84,559

37.13

รายได ทางการเงิ น

166

0.13

228

0.17

ต น ทุ นทางการเงิ น

(17,618)

(14.13)

(19,606)

(14.63)

(27,322)

(12.00)

(3,706)

(2.97)

(14,110)

(10.53)

(183,194)

1,085

0.87

(1,046)

(0.78)

5,771

2.53

(49,510)

(63.33 )

(30,857)

(19.91)

(120,186)

64.80

กํา ไรสุ ทธิ จากการดํา เนิ น งาน

ผลกํา ไรและกลั บรายการขาดทุ นจากการด อยค า
(ขาดทุ น)จากการด อยค า) ซึ่ งเป นไปตาม 'TFRS9
ส วนแบ ง กํา ไรจากเงิ นลงทุ นในบริษัทรวม
กํา ไร(ขาดทุ น )กอ นภาษี เงิ น ได
ค าใช จ ายภาษี เงิ นได
กํา ไร ( ขาดทุ น ) สํา หรั บป จ ากการดํา นิ น งานต อ เนื่ อ ง

(5,565)

(4.46)

(9,356)

(6.98)

(11,661)

(5.12)

(55,075)

(67.80)

(40,213 )

(26.89)

(131,847)

59.68

(23,153.51)

(18.57)

(27,851.75)

(20.78)

(78,228.74)

(62.76)

(68,064.43)

(50.79) (131,847.00)

การดํา เนิ น งานทีี่ ยกเลิ ก
กํา ไร (ขาดทุ น ) สํา หรั บป จ ากการ ดํา เนิ น งานที่ ยกเลิ ก
กํา ไร ( ขาดทุ น ) สํา หรั บป

0.00
(57.90)

รายที่ ปมถูกขั ดประเภทรายการหมีเข าไปไวมนกํา หรหรือขาดทุ น
กํา ไร (ขาดทุ น) จากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตรประกั น ภั ย
สํา หรับโครงการผลประโยชน พนั กงาน

(78)

(0.06)

(1,099)

(0.82)

689

0.30

กํา ไร ( ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ ร วมสํา หรั บป

(78,3 06)

(62.82)

(69,164)

(51.61)

(131,158)

(57.60)

การแบ ง ป น กํา ไร (ขาดทุ น )สํา หรั บป
ส วนที่ เป นของบริษัทใหญ
กํา ไร (ขาดทุ น) จากการดํา เนิ นงานต อเนื่ อง

(52,626)

(39,073)

กํา ไร (ขาดทุ น) จากการดํา เนิ นงานที่ ยกเลิ ก

(23,154)

(27,852)

(75,780)

(66,925)

ส วนที่ เป นส วนได เสี ยที่ ไมมีอํา นาจควบคุ ม

(133,993)
(133,993)

(2,499)

(1,140)

2,146

(78,279)

(68,064)

(131,847)

กํา ไร (ขาดทุ น) จาการทํา เดิ นงานต อเนื่ อง

(52,704)

(40,172)

(133,303)

กํา ไร (ขาดทุ น) จากการดํา เนิ นงานที่ ยกเลิ ก

(23,154)

(27,852)

(75,857)

(68,024)

การแบ ง กํา ไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ ตรวม
ส วนที่ เป นของสํา นั กงานใหญ

ส วนที่ เป นส วนได เสี ยที่ ไมมีอํา นาจควบคุ ม

(133,303)

(2,499)

(1,140)

2,146

(78,356)

(69,164)

(131,158)

- กํา ไร (ขาดทุ น) จากการดํา เนิ นเงานต อเนื่ อง

(0.04)

(0.03)

(0.0998)

- กํา ไร (ขาดทุ น) จากการดํา เนิ นงานยกเลิ ก

(0.02)

(0.02)

กํา ไร(ขาดทุ น )ต อ หุน
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํา หรับปี สิ@ นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กํา ไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบก ําไร(ขาดทุน)ก ่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ(จ ่าย)
กิจกรรมดํา เนิ นงาน
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิ น
การปรับปรุ งดอกเบีAยรับ
การปรับปรุ งเงิ นปันผล
การปรับปรุ งด้วยลูกหนีA การค้าและลูกหนีA อืHน (เพิ H มขึAน) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อืHน (เพิ H มขึAน) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนีA การค้าและเจ้าหนีA อืHนเพิ H มขึAน
การปรับปรุ งด้วยหนีA สิ นอืHน (ลดลง)
ค่าเสืH อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมู ลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
การปรับปรุ งด้วยส่วนแบ่ง (ก ําไร) ขาดทุนจากบริ ษทั ร่วม
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีHอาจเกิดขึAน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับลดมู ลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นให้กู ้ยืม และดอกเบีAยค้างรับ
การปรับปรุ งด้วย (ก ําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนีA สิ นสํา หรับผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยผลก ําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทีHดินรอพัฒนา
การปรับปรุ งหนีA สงสัยจะสู ญ(กลับรายการ)
รวมรายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดก ําไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบีAยรับ
ภาษีเงิ นได้รับคื น (จ่ายออก)
เงิ นสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2564

2563

2562

(72,663)

(58,709)

(120,186)

17,618
(167)
2,583
4,642
(450)
4,871
238
47,887
7,165
130
(14)
(1,085)
3,706
(1,756)
1,032
984

19,606
(238)
(36,213)
46,123
14,699
6,668
(7,196)
46,668

27,322
(673)
(10,155)
20,684
(12,189)
699
(36,982)
56,311

23,035
-

102
(150)
1,046
14,109
(42,444)
4,229
(1,940)
501
-

(152)
(5,771)
(12,852)
(6,639)
513
(9,646)
77,820
91,329

110,419
37,756
74
(5,969)
(1,550)
30,311

65,570
6,861
219
(4,676)
(4,808)
(2,404)

179,619
59,433
722
(629)
(1,724)
57,801
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิน สด
สํา หรับปี สิ@ น สุ ดวัน ที2 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

งบการเงิน รวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงิ นฝากธนาคารทีHมีขอ
้ จํา กัดในการใช ้ (เพิ H ม ขึAน) ลดลง
เงิ น สดรับจากเงิ นลทุน ในบริ ษท
ั ย ่อยส่วนได้เสี ยทีHไม่มีอ ํานาจควบคุม
เงิ น สดจ ่ายเพืHอซืA อเงิ น เงิ น ลงทุน ชวคราว
ัH
เงิ น สดรับจากการจําหน่า ยเงิ น ลงทุน ชวคราว
ัH
เงิ น สดจ ่ายเพืHอซืA อสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงิ น สดรับจากการขายสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
เงิ น สดรับจากการขายเงิ นเงิ น ลงทุน ในบริ ษท
ั ร่วม
เงิ น สดจ ่ายเพืHอซืA อเงิ น เงิ น ลงทุน ในบริ ษท
ั ร่วม
เงิ น สดรับเงิ น มัดจําและจําหน่ายเงิ น ลงทุน ระยะยาวอืHน
เงิ น สดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพืHอการลงทุน
เงิ น สดรับจากการขายทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ น สดจ ่ายเพืHอซืA อทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ น สดจ ่ายเพืHอซืA อทรัพย์สิน ไม่มีตวั ตน
เงิ น สดรับจากเงิ นให้กู ้ยืมบุคคลและบริ ษท
ั ทีHไม่เกียH วข้องกัน
เงิ น สดจ ่ายเงิ น ให้กู ้ยืม บุคคลและบริ ษท
ั ทีHไม่เกียH วข้องก ัน
เงิ น สดรับจากเงิ นให้กู ้ยืมบริ ษท
ั ทีHเกียH วข้องกัน
เงิ น สดจ ่ายเงิ น ให้กู ้ยืม บริ ษท
ั ทีHเกียH วข้องก ัน
เงิ น ปันผลรับ
เงิ น สดรับมัดจําซืA อบริ ษท
ั ย ่อย
เงิน สดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงิ น สดรับจากเงิ นกู ้ยืมบุคคลและบริ ษท
ั ทีHเกียH วข้องก ัน
เงิ น สดจ ่ายเพืHอช ําระเงิ น กู ้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงิ น สดจ ่ายเพืHอช ําระเงิ น กู ้ยืมบุคคลและบริ ษท
ั ทีHเกียH วข้องก ัน
เงิ น สดรับเงิ น กู ้ยืม จากสถาบันการเงิ น
เงิ น สดรับจากตัวU แลกเงิ น
เงิ น สดจ ่ายชําระคื น เงิ น กู ้ยืม บุคคลอืHน
เงิ น สดทีHผูเ้ ชาจ
่ ่ายเพืHอลดจํานวนหนีA สิ นซึH งเกิดขึAนจากสัญญาเชาการเงิ
่
น
เงิ น สดรับจากการออกหุ ้น กู ้
เงิ น สดจ ่ายเพืHอช ําระคื น หุ น
้ กู ้
เพิ H มทุน หุ ้นสามัญ
จ ่ายเงิ น ปันผลให้สว่ นได้เสี ยทีHไม่มีอ ํานาจควบคุม
ดอกเบีAยจ ่าย
กระแสเงิน สดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม
2 ขึ@น (ลดลง)สุ ทธิ
เงิ น สดและรายการเทียบเท ่าเงิ น สด ณ วัน ต้น ปี
เงิ น สดและรายการเทีHยบเท ่าเงิ น สดปลายปี จากการดําเนิ นงานทีHยกเลิก
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วัน ปลายปี

2564

2563

(706)
3,290
(74,000)
16,000
39,000
-

(5,765)
(151)
2,000
(2,000)
850
(800)
629
111,440
89,787

(60,473)
(1,000)
19,000
(21,000)
(6,384)
35,000
(33,000)
(408)
(16,648)
(84,912)
35,185
16,802
(194)
51,793

2562

(1,183)
-

8,901
(142,100)
283,002

8,273

-

(36,000)
1,965
107
(4,484)
(262)
3,720
(5,720)
2,000
(3,350)
1,919

37,000
10,785
793
(4,766)
(49)
25,000
(25,000)
1,566

(33,015)

195,132

(56,616)
(2,250)

(49,033)
(1,000)

34,000

-

(4,849)
170,000
(190,200)
(720)
(20,569)
(71,204)

(849)
(100,000)
1
(3,361)
(21,041)
(175,283)

(106,623)
123,426

77,650
45,776

16,802

123,426
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินทีส่ าํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี=การค้า(1)
ระยะเวลาเก็บหนี=เฉลีAย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(2)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีAย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี=
ระยะเวลาชําระหนี=
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไร (ขาดทุน) ขัน= ต้น
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี=สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี=ย
อัตราส่วนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

หน่ วย

งวดปี สิ4 นสุดวันที6 31 ธันวาคม
2564
2563
2562

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.80
1.67
0.10
3.80
96.13
1.10
330.65
32.81
11.13
415.66

0.50
0.31
(0.01)
4.73
77.19
0.69
525.92
3.97
92.05
511.06

0.97
0.56
0.36
9.21
39.63
1.74
209.24
9.54
38.28
210.60

%
%
%
%

57.22
(23.61)
(62.82)
(13.46)

61.39
2.74
(51.61)
(10.74)

40.90
37.13
(57.90)
(18.30)

%
%
เท่า

(8.21)
(18.47)
0.14

(6.97)
(10.74)
0.14

(11.63)
(18.72)
0.26

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.79
(1.06)
(0.57)
0.00

0.59
0.88
(0.25)
0.00

0.56
(1.14)
(0.75)
0.00

(1) ลูกหนีกE ารค้าก่อนหักหนีสE งสัยจะสูญ
(2) สินค้าคงเหลือก่อนค่าเผื>อการด้อยค่าสินค้า
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิด ชอบ
ในการดู แ ลกิ จ การ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ดี
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการ
อยางรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สํ าคั ญ เกี ่ ย วกั บ นโยบายการบั ญ ชี แ ละเกณฑ การจั ด ทํ างบการเงิ นอย า ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะทอนถึงฐานะการเงิ นและผล
การดําเนินงานที่เปนจริงและโปรงใส อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนัก
ลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตที่เปนอิสระ

(พลเอกสมชาย ยังพิ ทักษ์)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี ่ ย วกั บ เรื่ องนี ้ ป รากฏในรายงานข อง
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
แลว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดย นายจิ
โรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 สังกัดบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
บริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการบั ญ ชี โดย
ความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความนาเชื่อถือ
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริ ษ ั ท แอดวานซ คอนเนคชั่ น
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัท ใหมีการปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับ การดํ าเนิ นธุรกิ จ และสอบ
ทานใหบริษัทรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบ
ควบคุ มภายในที ่เ หมาะสมและมี ประสิท ธิ ภาพ มี การปฎิ บ ัต ิตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การบริหารความ
เสี ่ ย ง พิ จารณาคั ด เลื อกและเสนอแต ง ตั ้ ง ผู ส อบบั ญ ชีข องบริษัท
รวมทั ้ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฎิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
จริยธรรม ความโปรงใส ที่สามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิส ระ
จํ า นวน 3 ท า น โดยมี 1) ดร.อริ ช ั ย รั ก ธรรม ดํ า รงตํ า แหน ง
“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ” 2) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ
ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ และ 3) นายธนเดช มหโภไคย
ดํารงตําแหนง “กรรมการตรวจสอบ” และ ซึ่งแตละทานไมไดเปน
เจาหนาที่บริหารหรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอบเขตการปฏิ บ ั ต ิ ง านและหน าที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบั ตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงิ นประจํ าป ส ิ ้ นสุ ด วั นที ่ 31 ธั นวาคม
2564 ของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่ น
จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท
2.) การกํากับดูแลและพัฒ นาระบบการควบคุมภายใน โดย
วางแผนงานการตรวจสอบให ม ีการสอบทานด วยความ
เหมาะสมกั บ ฝ า ยตรวจสอบภายในและฝ ายบริ ห ารที่
เกี ่ ย วข อ ง เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ให ร ะบบควบคุ ม ภายในมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(ดร.อริชัย รักธรรม)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจั ย อื่น
ที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ย วข องการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและ
แลกเปลี ่ ย นข อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บผลการตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพในดานต างๆ และความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
4.) การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2565 โดยให
ขอเสนอแนะ ชื่อผูสอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุ ณสมบัติ
ของผูสอบบัญชีใหถ ูกต องตามประกาศของสํ านั กงาน
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยแล ว และกํ า หนด
ค าตอบแทนประจํ าป 2565 ต อคณะกรรมการเพื่ อ
นําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติ
แตงตั้งตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมี อิส ระ
จากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยไดรายงานผลการ
ประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทแลว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถือหุนของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส วนของ
ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานรวมและผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาได ปฏิบัติ ต าม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขา พเจาในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู/หุนกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน และหุนกู
เปนจํานวนเงินรวม 195 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50 ของหนี้สินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ 168 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
43 ของหนี้สินรวม) ซึ่งเปนบัญชีที่มีสาระสําคัญ ภายใตสัญญาเงินกู/หุนกู กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิ นบางประการ
ตามรายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 และ ขอ 22 หากกลุมบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ
เงินดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการเรียกคืนเงินกู/หุนกูจากผูใหกู รวมถึงการจัดประเภทจากหนี้สิน
ไมหมุนเวียนเปนหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทได
การตอบสนองความเสี่ยงของผูสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
- ขาพเจาไดอานสัญญาเงินกู/หุนกู และทําความเขาใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามเงื ่อนไขตาง ๆ
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู/หุนกูของฝายบริหาร
- ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู/หุนกู ทั้งสวนที่เปนขอกํ าหนดทั่วไป
และขอกําหนดทางการเงินซึ่งรวมถึงการทดสอบการคํานวณอัตราสวนทางการเงินตางๆ วาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุใ นสัญญาเงิ นกู/
หุนกู
- ขาพเจายังไดพิจารณาการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู/หุนกู
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริ ษัท (แต ไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้น มีความขัดแยง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดง
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอข อเท็ จจริ งอั น
เปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวม
ผู  บ ริ ห ารมี ห น า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น เหล า นี ้ โ ดยถู ก ต อ งตามที ่ ค วรตามมาตรฐานการราย งาน
ทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที ่ ผ ู  บ ริ ห ารพิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื ่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเ งิ น
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสาหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงค เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวยความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ที่มี อยู ไดเสมอไป ข อมูลที่ ขัดต อ
ขอเท็จจริง อาจเกิด จากการทุ จริตหรื อข อผิดพลาดและถื อว ามี สาระสําคั ญเมื่ อคาดการณ ได อย างสมเหตุ สมผลว ารายการที่ขัดต อ
ขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุ กรายการรวมกั นจะมีผ ลต อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมจากการใชงบการเงิน
เหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิช าชีพตลอด
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

! ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้นและไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวม
คิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
! ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
! ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ท ี ่ ผ ู  บ ริ ห ารใช แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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! สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลั กฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเ กิดขอสงสัย อย างมี
นัยสําคัญต อความสามารถของกลุ ม บริ ษัท ในการดําเนิ นงานต อเนื่ องหรื อไมถ าข าพเจ าไดข อสรุป ว ามีค วามไมแ น น อนที ่มี
สาระสําคั ญข าพเจ าต องกล าวไว ในรายงานของผู ส อบบัญ ชีข องข าพเจ าโดยให ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลที่เ กี่ย วข องใน
งบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกล าวไมเพีย งพอ ความเห็นของข าพเจาจะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยู กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี ของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณใ น
อนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
! ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
! ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิ จ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจ าได พบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ข า พเจ า ได ใ ห ค ํ า รั บ รองแก ผ ู  ม ี ห น า ที ่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลว า ข า พเจ า ได ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข อ กํ า หนดจรรยาบรรณที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ขาพเจ าเชื่ อว ามี เหตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขา พเจาขาดความเปน
อิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบข าพเจาได อธิบ ายเรื่องเหลานี้ใ นรายงานของผูสอบบัญ ชีเวนแต กฎหมายหรื อ
ขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาว าไมค วรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันทีE 28 กุมภาพันธ์ 2565
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอืEน
ลูกหนีK การค้าและลูกหนีK หมุ นเวียนอืEน
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสัK นและดอกเบีKยค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุ นเวียนอืEน
สิ นทรัพย์ทีEจดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีEถือไว้เพืEอขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุ นเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะยาวและดอกเบีKยค้า งรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพืEอการลงทุน
ทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ทีEใช้ดาํ เนิ นงาน
ทีEดิน อาคารและอุปกรณ์ทีEไม่ใช้ดาํ เนิ นงาน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่า ความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืEน
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอืEน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
5,8
5,9
10
11
13

12
13
5,9
14
15.1
15.2
16
17
18

51,791,695
58,155,090
48,092,003
3,412,411
48,230,950
12,727,962
222,410,111
399,529,145
621,939,256

16,802,507
96,120
54,381,100
3,369,110
51,498,256
5,383,018
131,530,111
131,530,111

23,273,838
5,023,230
343,169
1,805,005
30,445,242
548,442,743
578,887,985

4,732,986
20,306
4,254,541
3,055,168
1,732,942
13,795,943
13,795,943

60,735,280
176,531
207,020,190
21,484,780
434,184
2,385,614
292,236,579
914,175,835

100,311,092
357,643
443,070,639
171,515,317
22,120,839
174,994
646,912
64,988,926
803,186,362
934,716,473

53,199,980
378,221,209
176,531
4,737,426
8,977,813
270,774
1,304,232
446,887,965
1,025,775,950

53,199,980
512,497,305
350,783,407
357,643
6,023,756
11,684,115
192,470
1,689,315
936,427,991
950,223,934
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หนีGสิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีGสิน หมุนเวียน
เจ้าหนีK การค้าและเจ้า หนีK หมุ น เวียนอืEน
5,19
ส่วนของหนีK สินระยะยาวทีEถึงกําหนดชําระภายในหนึE งปี
5,20
ส่วนของหนีK สินตามสัญญาเช ่าทีEถึงกําหนดชําระภายในหนึE งปี 21
ส่วนของหุ ้นกูท้ ีEถึงกําหนดชํา ระภายในหนึE งปี
22
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลค้างจ่าย
25
หนีA สิน หมุ นเวียนอืHน
23
หนีK สิน ทีEเกียE วข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ทีEจดั ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ทีEถือไว้เพืEอขาย
รวมหนีK สินหมุ นเวียน
หนีGสิน ไม่ หมุน เวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนีK สิน ตามสัญญาเช ่า
หุ ้นกู ้
หนีA สิน ภาษีเงิ น ได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีK สินไม่หมุ นเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงา
หนีK สิน ไม่หมุ นเวียนอืEน
รวมหนีK สินไม่หมุ นเวียน
รวมหนีGสิน

26,615,127
58,196,587
7,958,129
136,364,172
1,502,854
111,978,592
342,615,461

23,010,475
95,275,920
5,712,743
133,369,678
3,894,845
1,188,887
262,452,548

11,312,203
31,851,485
2,656,140
136,364,172
682,150
111,481,433
294,347,583

8,067,557
33,804,823
2,518,367
133,369,678
682,150
41,433
178,484,008

13

2,132,542
344,748,003

262,452,548

294,347,583

178,484,008

5,20
21
22
25
24

14,423,275
26,777,709
2,210,130
31,350
43,442,464
388,190,467

26,346,933
16,939,554
24,789,096
2,698,976
79,456
70,854,015
333,306,563

91,143,103
6,763,017
1,766,141
31,350
99,703,611
394,051,194

115,692,600
9,419,156
2,484,459
31,350
127,627,565
306,111,573
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบียน
ปี 2563 หุ ้นสามัญ 2,099,999,650 หุ ้น มู ลค่า หุ ้นละ 0.25 บ 26
ปี 2564 หุ ้นสามัญ 1,343,055,623 หุ ้น มู ลค่า หุ ้นละ 0.25 บ 26
หุ ้นทีEออกและชําระเต็มมู ลค่า แล้ว
หุ ้น สามัญ 1,343,055,623 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินทุนมู ลค่า หุ ้น
ส่วนเกินมู ลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ของบริ ษทั ร่วม
กํา ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
รวมหนีGสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

524,999,913
335,763,906

524,999,913
335,763,906

335,763,906

335,763,906

335,763,906

335,763,906

545,232,125
-

545,232,125
6,479,964

545,232,125
-

545,232,125
-

(388,877,901)
492,118,130
33,867,238
525,985,368
914,175,835

(319,500,640)
567,975,355
33,434,555
601,409,910
934,716,473

(249,271,275)
631,724,756
631,724,756
1,025,775,950

(236,883,670)
644,112,361
644,112,361
950,223,934

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิG นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
การดําเนินงานต่ อเนื2 อง
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
กํา ไร (ขาดทุน) ขัGนต้ น
รายได้อืEน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กํา ไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิ น
ผลกําไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึE งเป็ นไปตาม TFRS 9
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
12
กํา ไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงิ นได้
25
กํา ไร (ขาดทุน) สํา หรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื2 อง
การดําเนินงานที2ยกเลิก
13
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีEยกเลิก
กํา ไร (ขาดทุน) สํา หรับปี
กํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื2 น
รายการทีEจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงิ นรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2564
2563

124,652,305
(53,323,177)
71,329,128
3,435,583
(3,918,804)
(77,246,997)
(23,035,306)
(29,436,396)
165,675
(17,618,467)

134,015,200
959,769
(51,746,049)
(181,112)
82,269,151
778,657
4,495,054
5,077,883
(6,039,919) (1,771,662)
(76,546,485) (45,073,310)
(500,666)
- 41,126,853
3,677,135
138,421
227,735 10,370,401
(19,606,181) (22,391,914)

11,821,623
(1,565,441)
10,256,182
8,427,511
(5,779,378)
(62,323,130)
(500,666)
(25,372,650)
(75,292,131)
20,800,901
(21,186,130)

(3,705,660)
1,085,079
(49,509,769)
(5,565,455)
(55,075,224)

(14,109,518)
(363,032)
(1,046,141)
(30,856,970) (12,246,124)
(9,355,703)
(40,212,673) (12,246,124)

(8,973,777)
(84,651,137)
(84,651,137)

(23,153,513)
(78,228,737)

(27,851,752)
(68,064,425) (12,246,124)

(84,651,137)

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับปี

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(77,635)
(78,306,372)

(1,099,300)

(141,481)

-

(69,163,725) (12,387,605)

(84,651,137)

107

I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํา หรับปี สิG นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกํา ไร (ขาดทุน)
ส่วนทีEเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนืE อง
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานทีEยกเลิก

ส่วนทีEเป็ นของส่วนได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีEเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนืE อง
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานทีEยกเลิก

ส่วนทีEเป็ นของส่วนได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุม
กํา ไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัGนพืGนฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดํา เนิ นงานต่อเนืH อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดํา เนิ นงานยกเลิก

28
28

งบการเงิ นรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2564
2563

(52,626,077)
(23,153,513)
(75,779,590)

(39,073,071) (12,246,124)
(27,851,752)
(66,924,823) (12,246,124)

(84,651,137)
(84,651,137)

(2,449,147)
(78,228,737)

(1,139,602)
(68,064,425) (12,246,124)

(84,651,137)

(52,703,712)
(23,153,513)
(75,857,225)

(40,172,371) (12,387,605)
(27,851,752)
(68,024,123) (12,387,605)

(84,651,137)
(84,651,137)

(2,449,147)
(78,306,372)

(1,139,602)
(69,163,725) (12,387,605)

(84,651,137)

(0.04)
(0.02)
(0.06)

(0.03)
(0.02)
(0.05)

(0.01)
(0.01)

(0.06)
(0.06)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

545,232,125
545,232,125

335,763,906

(66,924,823)
(1,099,300)
(319,500,640)

(75,779,590)
(6,479,964)
6,402,329
- (388,877,901)

6,479,964
6,479,964
(75,779,590)
(77,635)
492,118,130

6,479,964
(66,924,823)
(1,099,300)
567,975,355

(77,635)
77,635
-

(1,099,300)
1,099,300
-

(77,635)
77,635
-

(1,099,300)
1,099,300
-

3,290,000
(408,170)
(2,449,147)
33,867,238

(720,299)
(1,139,602)
33,434,555

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืEนของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนทุนจากการจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืEน
ส่วนได้เสี ยทีE
ส่วนเกิน โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จากการประมาณการ รวมองค์ประกอบอืEน ไม่มีอาํ นาจ
มู ลค่าหุ ้น
ของบริ ษทั ร่วม ยังไม่จดั สรร
รวม
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น ควบคุม
545,232,125
- (251,476,517) 629,519,514
35,294,456

335,763,906

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 1 มกราคม 2563
การเปลีEยนแปลงในส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นสําหรับปี 2563 :
เงิ นปันผลจ่ายให้สว่ นได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ของบริ ษทั ร่วม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2563
การเปลีEยนแปลงในส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นสําหรับปี 2564 :
ซืK อเงิ นลงทุนในระหว่างปี
เงิ นปันผลจ่ายให้สว่ นได้เสี ยทีEไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564

ทุนทีEออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
335,763,906

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี2ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํา หรับปี สิG นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

3,290,000
(408,170)
(78,306,372)
525,985,368

(720,299)
6,479,964
(69,163,725)
601,409,910

รวมส่วน
ของผู ถ้ ือหุ ้น
664,813,970

(หน่วย : บาท)
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ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 1 มกราคม 2563
การเปลีEยนแปลงในส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นสําหรับปี 2563 :
กํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2563
การเปลีEยนแปลงในส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นสําหรับปี 2564 :
กํา ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกํา ไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2564

ส่วนเกิน
มู ลค่า หุ ้น
545,232,125
545,232,125
545,232,125

ทุนทีEออก
และชําระแล้ว
335,763,906
335,763,906
335,763,906

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี2ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํา หรับปี สิG นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

(12,246,124)
(141,481)
(249,271,275)

(84,651,137)
(236,883,670)

ยังไม่จดั สรร
(152,232,533)

กํา ไรสะสม

(141,481)
141,481
-

-

(141,481)
141,481
-

-

(12,387,605)
631,724,756

(84,651,137)
644,112,361

รวมส่วน
ของผู ถ้ ือหุ ้น
728,763,498

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(12,246,124)
(141,481)
631,724,756

(84,651,137)
644,112,361

องค์ประกอบอืEนของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืEน
รวมส่วน
จากการประมาณการตาม รวมองค์ประกอบอืEน
ของผู ถ้ ือหุ ้น หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
728,763,498
-

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํา หรับปี สิ@ นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเงิ นได้จากการดํา เนิ นงานต่อเนืH อง
กําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเงิ นได้จากการดํา เนิ นงานทีHยกเลิก
13
กํา ไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกํา ไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิ น
การปรับปรุ งดอกเบีAยรับ
การปรับปรุ งเงิ นปันผลรับ
การปรับปรุ งด้วยลูกหนีA การค้าและลูกหนีA อืHน (เพิ H มขึAน) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้า คงเหลือ (เพิ H มขึAน) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อืHน (เพิ H มขึAน) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้า หนีA การค้าและเจ้าหนีA อืHนเพิ H มขึAน (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยหนีA สินอืHน เพิ H มขึAน (ลดลง)
ค่าเสืH อมราคาและค่า ตัดจํา หน่าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการปรับมู ลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กําไร) จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
การปรับปรุ งด้วยส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากบริ ษทั ร่วม
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า ด้า นเครดิตทีHอาจเกิดขึAน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับลดมู ลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงิ นให้กยู ้ ืมและดอกเบีAยค้า งรับ
การปรับปรุ งด้วย (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่า ยเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนีA สินสํา หรับผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยผลกําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของสิ นทรัพย์
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบีAยรับ
ภาษีเงิ นได้รับคื น (จ่า ยออก)
เงิ นสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบการเงิ นรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

(49,509,769)
(23,153,513)
(72,663,282)

(30,856,970)
(27,851,752)
(58,708,722)

(12,246,124)
(12,246,124)

(84,651,137)
(84,651,137)

17,618,467
(166,820)
2,583,438
4,513,998
(450,421)
4,870,916
238,199
47,886,848
7,164,712
130,248
(14,225)
(1,085,079)
3,705,660
(1,629,051)
1,032,092
983,629
23,035,306
110,417,917
37,754,635
73,520
(5,968,833)
(1,550,110)
30,309,212

19,606,181
(238,286)
(36,213,072)
46,122,740
14,699,311
6,668,233
(7,196,490)
46,668,382
102,009
(149,832)
1,046,141
14,109,518
(42,443,921)
4,228,868
(1,940,104)
500,666
65,570,344
6,861,622
219,175
(4,676,146)
(4,808,427)
(2,403,776)

22,391,914
(10,370,401)
(1,053,629)
3,548,339
1,692,827
313,019
3,185,380
4,414,621
(2,923)
363,032
(1,692,827)
(41,126,853)
690,311
(17,647,190)
(29,893,314)
119,181
(1,550,110)
(31,324,243)

21,186,130
(20,800,901)
(2,668,920)
(1,890,138)
44,417,359
13,098,995
47,150
(709,018)
4,939,554
89,167
(107,722)
(43,106,236)
8,973,777
25,372,650
668,023
(1,940,104)
500,666
48,070,432
(36,580,705)
3,834,764
(3,332,093)
(102,087)
(36,180,121)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ@ นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงิ นฝากธนาคารทีHมีขอ้ จํากัดในการใช้ (เพิ H มขึAน) ลดลง
เงิ นสดรับจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยส่วนได้เสี ยทีHไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงิ นสดจ่า ยเพืHอซืA อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงิ นสดจ่า ยเพืHอซืA อสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงิ นสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงิ นสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพืHอการลงทุน
เงิ นสดรับจากการขายทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดจ่า ยเพืHอซืA อทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดจ่า ยเพืHอซืA อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากเงิ นให้กยู ้ ืมบุคคลและบริ ษทั ทีHไม่เกียH วข้องกัน
เงิ นสดจ่า ยเงิ นให้กยู ้ ืมบุคคลและบริ ษทั ทีHไม่เกียH วข้องกัน
เงิ นสดรับจากเงิ นให้กยู ้ ืมบริ ษทั ทีHเกียH วข้องกัน
เงิ นสดจ่า ยเงิ นให้กยู ้ ืมบริ ษทั ทีHเกียH วข้องกัน
เงิ นปันผลรับ
เงิ นสดรับเงิ นมัดจําซืA อบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงิ นสดรับจากเงิ นกูย้ ืมบริ ษทั ทีHเกียH วข้องกัน
เงิ นสดจ่า ยเพืHอชํา ระเงิ นกู ้ยืมบริ ษทั ทีHเกียH วข้องกัน
เงิ นสดรับจากเงิ นกูย้ ืมบุคคลอืHน
เงิ นสดจ่า ยชําระคื นเงิ นกูย้ ืมบุคคลอืHน
เงิ นสดจ่า ยเพืHอชํา ระเงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดทีHผูเ้ ช ่าจ่ายเพืHอลดจํานวนหนีA สินซึH งเกิดขึAนจากสัญญาเช ่าการเงิ น
เงิ นสดรับจากการออกหุ ้นกู ้
เงิ นสดจ่า ยจากการไถ่ถอนหุ ้นกู ้
เงิ นสดจ่า ยจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นปันผลจ่ายให้สว่ นได้เสี ยทีHไม่มีอ ํานาจควบคุม
เงิ นสดรับจากการเปลีHยนแปลงส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของ
ในบริ ษทั ย่อยทีHไม่ได้มีผลทํา ให้สูญเสี ยการควบคุม
ดอกเบีAยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม2 ขึ@น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี จากการดํา เนินงานที2ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุ

6
13
6

งบการเงิ นรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

(706,125)
3,290,000
39,000,000
(74,000,000)
16,000,000
(5,765,119)
(150,900)
850,000
(800,000)
628,799
111,440,000
89,786,655

(1,183,426)
(36,000,000)
8,273,059
1,965,000
106,729
(4,483,538)
(262,450)
3,719,625
(5,719,625)
2,000,000
(3,350,000)
1,919,218
(33,015,408)

(5,000,000)
(179,681)
(139,500)
4,875,000
(5,825,000)
1,053,629
111,440,000
106,224,448

4,290,000
1,965,000
106,729
(2,807,222)
(194,450)
8,850,000
(9,100,000)
2,668,919
5,778,976

(1,000,000)
19,000,000
(21,000,000)
(60,472,928)
(6,383,624)
35,000,000
(33,000,000)
(408,170)

(2,250,000)
34,000,000
(56,615,874)
(4,848,938)
170,000,000
(190,199,880)
(720,299)

51,600,000
27,798,000
(79,398,000)
(4,600,000)
19,000,000
34,000,000
(21,000,000)
(2,518,366)
(2,452,894)
35,000,000 135,000,000
(33,000,000) (155,199,880)
(10,000,000)
-

(16,647,633)
(84,912,355)
35,183,512
16,802,507
(194,324)
51,791,695

(20,568,880)
(71,203,871)
(106,623,055)
123,425,562
16,802,507

2,000,000
(18,042,987)
(56,359,353)
18,540,852
4,732,986
23,273,838

(15,161,205)
19,384,021
(11,017,124)
15,750,110
4,732,986

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั2น คอร์ ปอเรชั2น จํา กัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ@ นสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

งบการเงิ นรวม
2564
2563

หมายเหตุ
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม2 เติม:
รายการทีHไม่เป็ นตัวเงิ นทีHมีสาระสํา คัญในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั มี ดงั นีA
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
6,112,730
ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 จัดประเภทสิ นทรัพย์และหนีA สินทีHถือไว้เพืHอขาย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่า เงิ นสด
194,324
สิ นค้าคงเหลือ
382,360
สิ นทรัพย์หมุ นเวียนอืHน
56,421,328
ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
342,398,520
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืHน
130,866
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอืHน
1,747
เจ้า หนีA การค้า และเจ้าหนีA หมุ นเวียนอืHน
1,195,942
หนีA สินหมุ นเวียนอืHน
936,600
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นให้กยู ้ ืมและดอกเบีAยค้างรับ
-

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

16,980,756

-

14,390,417

-

183,402,949
365,039,794

-
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บริษทั แอดวานซ คอนเนคชัน่ คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและตั้ง อยูที่
เลขที่ 944 มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536
บริษัทฯและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท ”) ดําเนินธุรกิจหลักในการ ใหเชาอสังหาริมทรั พย หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร พัฒนา
อสังหาริมทรัพย ลงทุนในพลังงานทดแทน งานรับเหมาก อสร าง การใหกู ยื มเงิ น การวิจั ยพัฒ นา ผลิต (ปลูก) สกัดแปรรู ป
จัดจําหนายนําเขาสง ออกดํ าเนินธุรกิ จทุ กดานที่เ กี่ย วข องวัตถุดิบ กัญชง กัญชา และ การพัฒนาระบบอีคอมเมิรช การตลาด
ออนไลน
2. เกณฑการนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเรื่องที่อ ธิบายใน
นโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี
ที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ไปถือปฏิบัติ
กิจการเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิ จของผู บริหาร หรือความซับซอน หรือเกี่ยวกับขอสมมติ ฐานและประมาณการที่ มี
นัยสําคัญตองบการเงิน
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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2.2 เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของหุนที่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียง ดังนี้
สัดสวนเงินลงทุน (รอย
ละ)
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
31 ธ.ค 64 31 ธ.ค.63
บริษัทยอยทางตรง
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
ใหเชาอสังหาริมทรัพย / หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
100
100
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ผลิ ต กระแสไฟฟ า จากพลั ง งาน 100
100
แสงอาทิตย และงานรับเหมากอสราง
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
75
75
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
100
100
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
51
51
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด การใหกูยืมและรับซื้อสิทธิเรียกรอง
100
100
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
การวิจัย พัฒนา ผลิต (ปลูก) และแปรรูปกั ญ ชง
80
กัญชา
บริษัทยอยทางออม
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
ผลิ ต กระแสไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย และ 100
100
งานรับเหมากอสราง
บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด
งานรับเหมากอสราง
51
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
การพัฒนาระบบอีคอมเมิรชการตลาดออนไลน
60
บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
ปลูกสกัดแปรรูปจัดจําหนายนําเขาสงออกดําเนิน
60
ธุรกิจทุกดานที่เกี่ยวของวัตถุดิบกัญชง กัญชา
บริษัทรวมทางตรง
บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
49
49
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
44
44
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยู ภายใต การควบคุมของบริ ษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษั ทฯ มีอํานาจควบคุมทั้ ง ทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย
บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว งบการเงิน รวมของกลุม
บริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่ มี อิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรั บ การป นส ว นจากบริษัท
รวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยและหยุ ดรับรูส วนผลขาดทุ น เวนแต
กรณีที่กลุมบริษัทไดคํ้าประกันหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บปรับ ปรุง
และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเท าเทีย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกบั ผูใชมาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุม
บริษัท
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่
1
มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับ งบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ การ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทาง
ปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุม
บริษัท
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1. การรับรูรายได

รายได
รายไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแตละภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญา
รายไดจากสัญญาที่มีหลายองคประกอบถูกปนสวนตามสัดสวนโดยปนสวนดวยมูลคายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ
ตามภาระที่ตองปฏิบัติ กรณีที่สัญญามีภาระที่ตองปฏิบัติ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง และตลอดชวงเวลาหนึ่ง ผลตางจากการ
รับรูรายไดและภาระที่ตองปฏิบัติ ณ วันเริ่มตนสัญญา รับรูเปนสินทรัพยหรือหนี้สินตามสัญญา และทยอยรับรูตลอด
ระยะเวลาของสัญญา

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูเมื่อกลุมบริษัทโอนอํานาจควบคุมหนวยในอาคารชุดพักอาศัยใหแกลูกคาแล ว คือ
เมื่อกลุมบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ (Freehold) ใหแกลูกคา
รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสําหรับหนวยในอาคารชุดพักอาศัยที่ไดสง มอบหลั งจากหัก
สวนลดและมูลคาสิ่งตอบแทนที่จายใหแกลูกคา
สัญญาการขายอสังหาริมทรัพยที่มีการใหสินคาโดยไมคิดมูลคา (ของแถม) ราคาขายไดรวมราคาของรายการของแถม เชน
เฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง เนื่องจากเปนสวนประกอบของอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนภาระหลักที่กลุ มบริ ษั ทต องส งมอบ
ใหลูกคาตามสัญญา ในกรณีที่กลุมบริษัทยังไมไดสงมอบของแถม กลุมบริษัทปรับปรุงรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
สําหรับของแถมและบันทึกมูลคาดังกลาวเปนรายไดรอการรับรูจากการขายอสังหาริมทรัพย และกลุมบริษัทบันทึกตนทุน
รายการของการใหสินคาโดยไมคิดมูลคาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
กลุมบริษัทจายชําระคาใชจายแทนลูกคา เชน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย และคาสวนกลางนิติ
บุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย เปนตน หากกลุมบริษัทไดรับสินคาหรือบริการจากลูกคา กลุมบริษัทบั นทึ กการจ าย
ชําระดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการ หากกลุมบริษัทไมไดรับสินคาหรื อบริการจากลู กค า
กลุมบริษัทจะรับรูการจายชําระดังกลาวเปนสวนหักจากรายไดจากการขาย

รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรู เมื่อโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคา คือ เมื่อกลุมบริษัทสงมอบสินคาใหแกลูกคา

รายไดจากการขายไฟฟา
รายได จากการขายไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร วมถึ ง ส ว นเพิ ่ มราคารั บ ซื ้ อ ไฟฟ า และการปรั บ อั ต ราค า ไฟฟ า
โดยอัตโนมัติ (คา Ft) สุทธิจากคาดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาครับรูเมื่อไดโอนอํานาจการควบคุมใหแกผูซื้อแลว
กลุ  มบริ ษั ทจะไม ร ับรู รายไดถ  าฝายบริ หารยั งมี การควบคุมหรื อบริหารสินค าที่ ขายไปแล วนั ้น หรื อมี ความไม แน นอน
ที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา
รายได จ ากการขายแสดงตามมู ล ค า ที ่ ไ ด ร ั บ หรื อ คาดว า จะได ร ั บ สํ า หรั บ สิ น ค า ที ่ ไ ด ส  ง มอบหลั ง จากหั ก ส วนลด
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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สําหรับการขายสินคาที่มีการรับประกันที่เปนการใหความเชื่อมั่นในสินคาที่ขายวาเปนไปตามรายละเอียดที่ตกลงกัน กลุม
บริษัทบันทึกการรับประกันสินคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง “ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิด ขึ้นและ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น”

รายไดจากการใหบริการ
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการตลอดชวงระยะเวลาของสัญญา โดยรับรูรายไดคาบริการเปนเสนตรงตามสัด สวน
ของเวลาที่ไดใหบริการแลวตอระยะเวลาที่ตองใหบริการทั้งสิ้นตามสัญญา

รายไดจากการใหบริการหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
รายไดคาหองจัดเลี้ยงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่มรับรูรายไดเมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายไดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ
รายไดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเช า คาเชาที่
อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชา นั้นเกิดขึ้น และคาบริการที่เกี่ยวของรับรูตลอดชวงเวลาที่
ใหบริการตามอายุสัญญาเชา

เงินรับลวงหนา
บริษัท ฯ รับรูเงินรับลวงหนาจากลูกคาเปนหนี้สินหมุนเวียน บริษัท ฯ รับรูรายไดจากเงินรับลวงหนาเมื่อโอนการควบคุ ม
ในสินคาใหลูกคา หากเงินรับลวงหนามีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ รายการดังกลาวจะมีดอกเบี้ย จาย
บันทึกกับหนี้สินตามสัญญาโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง บริษัท ฯ ใชขอผอนปรนในทางปฏิบัติไมปรับปรุงสิ่ งตอบแทน
ดวยผลกระทบที่เกิดจากการมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงิ นน อยกว า
หรือเทากับ 12 เดือน

สิ่งตอบแทนที่จะจายใหกับลูกคา
กลุมบริษัทบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจายใหกับลูกคาหักจากรายไดที่รับรูจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

รายไดทางการเงิน และตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายรับรูในกําไรหรือขาดทุนดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง ในการคํานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย จ าย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะนํามาใชกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพย (เมื่อสินทรัพยไมมีการดอยคาดานเครดิต ) หรือ
ราคาทุนตัดจําหนายของหนี้สิน อยางไรก็ตามสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตภายหลัง การรับรูเ มื่อ
เริ่มแรก รายไดดอกเบี้ยจะคํานวณโดยการใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงกับราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงิน หาก
สินทรัพยไมมีการดอยคาดานเครดิตอีกตอไป การคํานวณรายไดดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคํานวณจากมูลคาตามบัญชี
ขั้นตนของสินทรัพย

รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
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เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล

รายไดคากอสราง
รายไดคากอสรางประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ย นแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเปนไปไดค อนข างแนที่
จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดกอสรางจะถูกรับรูเมื่อบริษัทปฏิบัติภาระที่ต องปฏิบัติให
สําเร็จตามสัญญาตลอดชวงเวลาหนึ่งโดยโอนอํานาจควบคุมสินทรัพยที่เกิดจากการกอสรางใหกับลูกคา รายไดคากอสราง
จะถูกรับรูดวยวิธีปจจัยนําเขาซึ่งคํานวณจากสัดสวนของตนทุนของสัญญาที่เกิดขึ้นในการทํางานจนถึงปจจุบันกับประมาณ
การตนทุนคากอสรางทั้งหมดที่คาดการณไว วิธีการดังกลาวถือเปนวิธีการที่เหมาะสมในการสะทอนภาพการโอนบริการ
หากไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ รายไดคากอสรางจะถูกรับรูไดไมเ กินกวาต นทุ น
การกอสรางตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน

ผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสราง
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนคากอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น บริษัทจะรับรูผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บเงินและเงินรับลวงหนาคากอสราง
บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกคาสําหรับการกอสรางตามขั้นความสําเร็จของงาน เมื่อบรรลุขั้นตอนใดขั้ นตอนหนึ่ง
ลูกคาจะไดรับใบแจงรับรองงานที่ทําสําเร็จซึ่งลงนามรับรองโดยผูประเมินอิสระและใบแจงหนี้สําหรับ ขั้ นตอนที่ ทํ าสํ าเร็ จ
บริษัทฯ บันทึกมูลคางานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บเงินและแสดงรายการ
เปนสวนหนึ่งของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจํานวนดังกล าวจะถู กจัด เป นลู กหนี้
การคาเมื่อมีการสงใบแจงหนี้ใหแกลูกคา หากจํานวนที่เรียกเก็บเงินมีจํานวนเกินกวารายไดที่ไดรับรูไวตามวิ ธีปจจัย นําเข า
บริ ษ ั ท ฯ จะบั น ทึ ก ส ว นต า งเป น เงิ น รั บ ล ว งหน า ค า ก อ สร า งและแสดงรายการเป น เงิ น รั บ ล วง ห น า
คากอสรางในงบแสดงฐานะการเงิน

งานระหวางกอสราง
ตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการกอสรางที่ตองทําในอนาคตรับรูเปนงานระหวางกอสรางหากมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับตนทุนนั้นคืน
2. การรับรูคาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
3. เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํารายการเฉพาะใน
กรณีที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การคาที่
ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กลุมบริษัท จะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ
ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

119

I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุม บริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังด วย
ราคาทุนตัดจําหน าย สินทรัพยทางการเงิ นที่ วัด มูล ค าในภายหลังดวยมู ลค ายุติ ธรรมผ านกํ าไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และ
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุม
บริษัทในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เมื่อกลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินนั้นเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนการรับชําระเพีย งเงิน
ตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไวเทานั้น
สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงและตองมีการประเมินการดอยคา ทั้งนี้ ผลกําไร
และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมู ลค ายุติธรรม
โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ และเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุมบริษัท ไมไดเลือกจัด
ประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเปนรายไดอื่นในสวนของกําไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน
ยกเวนหนี้สินตราสารอนุพันธ กลุมบริษัทรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการ
ทํารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธี
ดอกเบี้ยที่แทจริง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหนายตามวิธีดอกเบี้ย
ที่แทจริงจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลคาราคาทุนตัดจําหนายคํานึงถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนที่ถือ
เปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงนั้นดวย ทั้งนี้ คาตัดจําหนายตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ทางการเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดสิ้ น สุด ลง หรือไดมี
การโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย นั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกื อบทั้ งหมดของ
สินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลวมี การยกเลิ กภาระผู กพั น
นั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกรู าย
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เดียวกันซึ่งมีขอกําหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกําหนดของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสําคัญ จะถือวาเปน
การตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลค ายุติ ธรรมผ าน
กําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้ นคํานวณจากผลตางของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตาม
สัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับชําระ และคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยประมาณของ
สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ไดมา
ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนั ยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัด
มูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่หาก
ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผลขาดทุ นด วย
จํานวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อมีการคางชําระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 30
วัน และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการคางชําระ การจายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน
อยางไรก็ตาม ในบางกรณี กลุมบริษัทอาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิต อย างมี
นัยสําคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากขอมูลภายในหรือขอมูลภายนอกอื่น เชน อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตของ
ผูออกตราสาร
กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การคาและสิ นทรัพย ที่เกิด
จากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดาน
เครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค าและสิ นทรั พย ที่
เกิดจากสัญญา โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณ ไ ปใน
อนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกตอไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระดวย
ยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชําระหนี้สินพรอมกัน
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
5. สินคาคงเหลือ
ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน–ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
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ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยแสดงสุทธิจากการตัด
บัญชีเปนตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ราคาทุน ประกอบดวย ที่ดิน งานกอสราง รวมทั้งตนทุนการกูยืมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รายละเอียดการคํานวณราคาทุน

ที่ดิน
ราคาซื้อที่ดิน ตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกดวยวิธีถัวเฉลี่ย โดยปนสวนราคาทุนตามเนื้อที่หรื อพื้ นที่
สําหรับขายของแตละโครงการ

งานกอสราง
ตนทุนงานกอสราง ประกอบดวย
1) คาออกแบบ ตนทุนงานกอสราง สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปนสวนราคาทุนตามเนื้อที่หรือพื้นที่สําหรับขาย
2) ตนทุนงานกอสรางบานพักอาศัยปนสวนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของบานพักอาศัยแตละหลัง

ตนทุนการกูยืม
ดอกเบี ้ ย จ ายและค าธรรมเนี ย มที ่ เ กิ ด ขึ ้ นจากการกู  ย ื ม เพื ่ อการได ม าซึ ่ ง การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ก อนการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยจะพัฒนาแลวเสร็จปนสวนตนทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและงานกอสราง
มู ล ค าสุ ท ธิ ท ี ่ จะได ร ั บ เปนการประมาณราคาที ่ จะขายไดจากการดํ าเนิ นธุ ร กิ จปกติ ห ั กค า ใช จ ายที ่ จํ าเปนในการขาย
โดยประมาณ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ เปนตน บันทึกเปนคาใช จายเมื่ อมี
การขาย
กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ ไวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณหาตนทุนขายอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งหมดที่ค าดวาจะ
เกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพื้นที่สําหรับขาย
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะประมาณการตนทุนทั้งหมดที่จะใชในการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จจากประมาณการใน
การประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
6. กลุมสินทรัพย (หนี้สิน) ที่จะจําหนายที่จัดประเภทสินทรัพย (หนี้สิน) ที่ถือไวเพื่อขาย
กลุมสินทรัพย (หนี้สิน) ที่จะจําหนายที่จัดประเภทสินทรัพย (หนี้สิน) ที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนใน
ระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป โดยสินทรัพ ย(หนี้สนิ )
ดังกลาวตองมีไวพรอมขายในสภาพปจจุบัน และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก
กลุมสินทรัพย (หนี้สิน) ที่จะจําหนายที่จัดประเภทสินทรัพย (หนี้สิน) ที่ถือไวเพื่อขาย แสดงดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหว างมูลค า
ตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report) I 122

7. ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา เปนที่ดินสําหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ราคาทุน
ประกอบดวย ราคาซื้อที่ดิน ตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
8. เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ร วม ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษั ท ฯ บั นทึ กบั ญ ชี โ ดยใช วิ ธี ร าคาทุ น และปรั บ ลดด วย
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของเงินลงทุน (ถามี) โดยมูลคาที่ลดลงดังกลาวแสดงเปนผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ั ท ย อย ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ั ท ฯ บั นทึ กบั ญ ชี โ ดยใช ว ิ ธี ร าคาทุ น และปรั บ ลดด ว ย
ค าเผื ่ อการด อยค าของเงิ น ลงทุน (ถ ามี ) โดยมู ล ค าที่ ล ดลงดั ง กล าวแสดงเปน ผลขาดทุ นจากการด อยค าของเงิ นลงทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพย นั้นอยูใ น
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุน
การกูยืม
สวนประกอบของรายการที ่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ แต ละรายการที ่ มี อายุ การใหประโยชน ไ มเ ท ากั นต องบั นทึ กแต ล ะ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหน ายกับ
มูลคาตามบัญชีของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะได รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญ ชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
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เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

อายุการใหประโยชน (จํานวนป)
5–10
3–5
5

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุด ทุกสิ้ นรอบป บัญ ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
11. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่ มขึ้ น
ของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใชในการผลิตหรือ จัดหาสินคาหรือ
ใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการก อสรางเอง ซึ่ง
รวมตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุ นอยู ในสภาพพรอ มให
ประโยชน และรวมตนทุนการกูยืม
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรั พยแต
ละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคารชุด
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คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และอาคารระหวางกอสราง

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ ถามี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้น
ในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป
12. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรื อขาดทุ นโดย
วิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่ค าดวา
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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จะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชนใ น
อนาคต ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนไดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
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วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้น รอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
13. สัญญาเชา
ณ วันเริ่มตนสัญญา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปน
สัญญาเชาหรือประกอบด วยสัญญาเช า ถาสัญญานั้ นเป นการให สิ ท ธิใ นการควบคุ ม การใช สิ นทรัพย ที่ร ะบุ ไดส ํา หรั บ
ชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุมบริษัท ในฐานะผูเชา
กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญาเชาระยะสั้น
และสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) บริษัทฯบันทึก
สินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการ
วัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชา
จากการ ร ั บ ร ู  เร ิ ่ ม แ รก ต  นท ุ นท างต ร ง เร ิ ่ มแร กท ี ่ เกิ ดข ึ ้ น จํ านวนเ ง ิ นท ี ่ จ าย ช ํ า ร ะต ามสั ญ ญ าเช า
ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาทีไ่ ดรับ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
ที่ดิน
อาคารสํานักงานเชา
ยานพาหนะ
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หากความเปนเจาของในสินทรัพยอ างอิงไดโอนใหกับ กลุมบริ ษัทเมื่ อสิ้นสุด อายุสั ญญาเช าหรือราคาทุนของสิ นทรัพ ย
ดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซื้อ คาเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย

หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา จํานวนเงินที่
ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดั ชนีหรืออัตรา
จํานวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแนนอนอยาง
สมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธินั้น และการจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญาเชาแสดง

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชา กลุมบริษัทบันทึกคาเชาผันแปรที่ ไม ขึ้ นอยู กับดั ช นีหรื ออั ตราเปน
คาใชจายในงวดที่เหตุการณหรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับการจายชําระนั้นไดเกิดขึ้น
กลุมบริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช าหรืออัตรา
ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัทหลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะ
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชําระตาม
สัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า
สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่ง สิ นทรั พย อางอิ งมี
มูลคาตํ่า จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
14. การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
การดอยคาของสินทรัพย ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
วา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน การรับรู
ขาดทุ น จากการด อ ยค า จะรั บ รู  เ มื ่ อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย หรื อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องหน ว ยทรั พ ย สิ น
ที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพ ย แลวแต
มู ล ค า ใดจะสู ง กว า ในการประเมิ น มู ล ค า จากการใช ข องสิ น ทรั พ ย ประมาณการกระแสเงิ น สดที ่ จ ะได รั บ
ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได ใ นตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพย ที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิ นสดที่ สิ นทรั พย นั้นมีค วาม
เกี่ยวของดวย
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
15. คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก
คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนดานผูลงทุน
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตอง
ไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใด ๆ ทีเ่ ปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม
16. เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายและเงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการบริ ษัทฯ
อนุมัติการจายเงินปนผล
17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน
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18. ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนั กงาน
และกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใช จ ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนที่กลุมบริษัทกําหนดเพิ่ มเติ มบั นทึก
เปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนั กงาน โดยการประมาณจํานวนเงิ นผลประโยชนในอนาคตที่พนั กงานจะได รั บ
จากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร ประกั นภัย
โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอั ตรา
อางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลั กคณิตศาสตรประกั นภัยโดยใชวิ ธีคิดลดแตละหน วยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริ ษัทใน
อดี ต ของพนั กงานจะถู กบั นทึ กในงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จตามวิ ธี เส นตรงตามอายุงานคงเหลื อโดยเฉลี่ ยจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุ น)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหนี้สินและคาใชจาย เมื่อบริษัทยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุม ของพนักงาน
กอนวันเกษียณตามปกติ
19. การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภาษีเงินไดปจจุบั นและภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของในการรวมธุร กิ จ หรือ รายการที่รับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดป  จจุบ ั นได แ ก ภ าษี ที ่ค าดว าจะจ ายชํ าระหรื อไดร ับ ชํ าระ โดยคํานวณจากกํ าไรหรื อขาดทุ นประจํ าป ที ่ต  อ ง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เ กี่ย วกับ
รายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรั พยและ
หนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว
ต อ ไปนี ้ การรั บ รู  ค  า ความนิ ย มในครั ้ ง แรก การรั บ รู  ส ิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี ้ ส ิ น ในครั ้ ง แรก ซึ ่ ง เป น รายการที ่ ไ ม ใ ช
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การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงิ นลงทุ น
ในบริษัทยอยและกิจการรวมคา หากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
ภาษีเงินได ร อการตัดบั ญชี วัด มูล ค าโดยใช อั ตราภาษี ที ่ค าดว าจะใช กั บผลแตกต างชั ่ วคราวเมื่ อมี การกลับ รายการโดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัท ฯ ตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระบริษัท ฯ เชือ่ วาไดตั้งภาษีเงินได
คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ
ตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําให บริษัท ฯ เปลี่ยนการตัดสินใจ
โดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใช จายภาษี
เงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี ้ ส ิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ส ามารถหั ก กลบได เ มื ่ อ กิ จ การมี ส ิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดป จจุบั นและภาษี เงิ นได นี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหน วยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุ ท ธิหรื อ ตั้ง ใจจะรับ คืน
สินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดค อนขาง
แนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สิน ทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช
จริง
20. ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน จะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข อพิพ าททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิ จจะต อง
ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดั งกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงิ นได อย างนาเชื ่อถือ ถา
ผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช อัตราคิด
ลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
21. ขอมูลจําแนกสวนงาน
สวนงานทางธุร กิจ แสดงใหเ ห็ นถึง ผลิ ตภั ณฑ หรื อบริ การของแตล ะส วนงานทางธุร กิจซึ่ ง มีค วามเสี ่ย ง และผลตอบแท น
ที่แตกตางกัน สวนงานทางภูมิศาสตรแสดงใหเห็นถึงผลิตภัณฑหรือบริการภายใตสภาพแวดลอมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่ง
กอใหเกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางของสวนที่ดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอื่น
ขอมูลจําแนกตามสวนงานแสดงโดยแบงตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งสัดสวนรายไดถึงรอยละ 10 ของรายไดรวม งบ
การเงินรวมของกลุมบริษัทจึงไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสัดสวนงานธุรกิจดังกลาว
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22. สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท ฯ เสนอขายหุน สูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัท ฯ ตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้ จะ
นําไปจายเปนเงินปนผลไมได
23. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุ นขั ้นพื ้ นฐานคํ านวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปด วยจํ านวนถั วเฉลี ่ย ถ วงนํ ้าหนั กของหุ  นสามั ญ ที่
ออกในระหวางป
24. รายการบัญชีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
กลุมบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือ
บริษัทที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับกลุมบริษัท ผูบริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของกลุมบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจู งหรื ออาจชั ก
จูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และบริษัทที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
25. การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่ อโอนหนี้ สิ นใหผู อื่นโดย
รายการดั ง กล า วเป น รายการที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในสภาพปกติ ร ะหว า งผู  ซ ื ้ อ และผู  ข าย(ผู  ร  ว มในตลาด) ณ วั น ที ่ ว ั ด มู ล ค า
กลุมบริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่ มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่ มี สภาพคล องสํ าหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกั นหรือไมส ามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล องได กลุมบริษัทจะ
ประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับ แตละสถานการณ และพยายามใชข อมู ลที่ ส ามารถ
สังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิ นแบ ง ออกเป นสาม
ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
26. การใชดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สง ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
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การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญไดแก
รายไดจากสัญญาที่ทาํ กับลูกคา

การระบุภาระที่ตองปฏิบัติ
ในการระบุภาระที่ตองปฏิบัติในการสงมอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทํากับลูกคาเพื่อพิจารณาวาสินคาหรือบริการแตละรายการถือเปนภาระที่แยกจากกัน
หรือไม กลาวคือ กิจการจะบันทึกสินคาหรือบริการแตละรายการแยกจากกัน ก็ตอเมื่อสินคาหรือบริการดังกลาวสามารถ
ระบุไดวาแยกจากสินคาหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้น

การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรูรายได
ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรูรายได ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สัญญาที่ทํากับลูกคาเพื่อพิจารณาวาภาระที่ตองปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดชวงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้
กิจการจะรับรูรายไดตลอดชวงเวลาหนึ่ง เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

-

ลูกคาไดรับและใชประโยชนจากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของกิจการกอใหเกิดสินทรัพยที่ลูกคาควบคุมในขณะที่สรางสินทรัพยดังกลาว หรือ
การปฏิบัติงานของกิจการไมกอใหเกิดสินทรัพยที่กิจการสามารถนําไปใชประโยชนอื่นได และกิจการมีสิทธิ ใน
การรับชําระสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปจจุบัน

ในกรณีที่ไมเขาเงื่ อนไขขางตน กิจการจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝายบริหารจําเปนตองใช ดุลยพินิจในการ
ประเมินวาภาระที่ตองปฏิบัตินั้นไดเสร็จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคํานวณรายไดที่รับรูตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการวัดระดับความกาวหนาของงานเพื่ อให
สะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้น ซึ่งคํานวณโดยอางอิงขอมูลจากผูควบคุ มโครงการ
ของกลุมบริษัท และการรับรองความสําเร็จของงานโดยลูกคา

ตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญา
ในการบันทึกรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาเปนสินทรัพย ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวา
รายจายดังกลาวเป นต นทุ นสวนเพิ่มในการได มาซึ่ง สัญญาที่ท ํากับ ลู กคาหรือไม รวมถึงการกําหนดวิธีการตั ด จําหน าย
สินทรัพยดังกลาว

การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวา
กลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใช
ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
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สัญญาเชา

การกําหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา - กลุมบริษัทในฐานะผูเชา
ในการกํ าหนดอายุ ส ั ญ ญาเชา ฝ ายบริ ห ารจํ าเป นต องใชด ุล ยพิ นิ จในการประเมินว ากลุ  มบริษั ท มีค วามแน นอนอยา ง
สมเหตุ ส มผลหรื อไม ที ่จะใชส ิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุ สั ญญาเช าหรื อยกเลิกสัญ ญาเช า โดยคํ านึง ถึ ง ข อเท็จจริ งและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทําใหเกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุมบริษัทในการใชสิทธิเลือกนั้น ภายหลังจาก
วันที่สัญญาเชามีผล กลุมบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเชาใหมหากมีเหตุการณหรือสถานการณที่มีนัยสําคัญซึ่งอยูภายใต การ
ควบคุมและสงผลตอความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะใชสิทธิเลือก

การจัดประเภทของสัญญาเชา - กลุมบริษัทในฐานะผูใหเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุน ฝายบริหารไดใชดุ ลยพิ นิ จในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป น
เจาของในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ในการประมาณค าเผื ่ อผลขาดทุ นด า นเครดิ ต ที ่ ค าดว าจะเกิ ด ขึ ้ นของลู กหนี ้ ก ารค าและสิ นทรั พ ย ท ี ่ เ กิ ด จากสั ญ ญา
ฝ า ยบริ ห ารจํ า เป น ต อ งใช ด ุ ล ยพิ น ิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที ่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ ้ น จากลู ก หนี้
โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไวข องกลุมลูกคาที่มี
ความเสี ่ ย งด า นเครดิ ต ที ่ ค ล า ยคลึ ง กั น เป น ต น ทั ้ ง นี ้ ข อ มู ล ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต จากประสบการณ ใ นอดี ต
และการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของกลุมบริษัทอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยสิทธิการใช และคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณตลอดจนสินทรัพยสิทธิการใช และคาตัดจําหนายของสิ นทรัพย ไม มีตั วตน
ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน (ถามี) และตองทบทวนอายุ การให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจะตองพิจารณาการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช และสินทรัพย ไม มีตั วตน
หากมีขอบงชี้ และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ขอบงชี้ดังกลาวรวมถึงการลดลงอยางมีนัยสําคัญของมูลคาตลาดหรือมูลคาที่ไดรับจากการใชประโยชนในอนาคตของสิ นทรัพย
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบตอการใชสินทรัพยนั้นในอนาคต แนวโนมในทาง
ลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ การสูญเสียสวนแบงตลาดที่สําคัญของกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ
ขอบังคับที่สําคัญหรือคําตัดสินของศาลที่มีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ เปนตน
การทดสอบการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช และสินทรัพยไมมีตัวตน ฝายบริหารจําเป นต องใช
ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยสิ นทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบน
พื้นฐานของขอมูลการดําเนินงานที่มีอยู ณ ปจจุบัน ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับข อสมมติ ฐานเกี่ยวกับ
สภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสดนั้ น
โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจาก ภาวะการแขงขัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายได
โครงสรางตนทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวของ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีข องสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพ ยภาษีเ งิ นได นั้น
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเท าใด
โดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือน ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและ
ปจจัยที่เกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตร เปนตน ในการกําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะทอน
ถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะที่เปดเผยทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตาม
ผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
5. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริ ษั ท ฯ มี ร ายการบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ บุ ค คลและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข องกั นตามที่ ส รุ ป ข า งล า งนี้ ซึ่ ง รายการเหล านี้ เ กิ ด ขึ้ นตาม
มู ลฐานที ่ ตกลงรวมกั น ซึ ่ ง มู ลฐานที ่ ใช ในการจั ดทํ ารายการบางกรณี อาจแตกตางจากมู ลฐานที่ ใ ช ส ํ าหรั บรายการที่ เกิดขึ้น
กับบุคคลหรือบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ชื่อ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย / หองจัดเลี้ยงและ
รานอาหาร
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย และงานรับเหมากอสราง
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด รับซื้อสิทธิเรียกรอง
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
การวิจัย พัฒนา ผลิต (ปลูก) และแปรรูปกัญชง
กัญชา
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และงาน
รับเหมากอสราง
บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด
งานรับเหมากอสราง
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
การพัฒนาระบบอีคอมเมิรชการตลาดออนไลน
บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
ปลูกสกัดแปรรูปจัดจําหนายนําเขาสงออกดําเนิน
ธุรกิจทุกดานที่เกี่ยวของวัตถุดิบกัญชง กัญชา
บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางตรง
ถือหุนทางออม
ถือหุนทางออม
ถือหุนทางออม
ถือหุนทางออม
บริษัทรวมทางตรง
บริษัทรวมทางตรง
ผูถือหุนในบริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม
วินโคสท จํากัด (มหาชน)
บริษัท โปรแคป อินเวสเมนต จํากัด
บริษัท ยูเอยูซี จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทพื้นที่ อาคาร
โรงงาน
ผูใหสิทธิดานเทคโนโลยี เพื่อสรางโรงงานผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
ใหเชารถยนต

ลักษณะความสัมพันธ
ผูถือหุนในบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร
จํากัด และบริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
ผูถือหุนในบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร
จํากัด
กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทยอยเปน
กรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
รายไดและคาใชจายระหวางกัน

นโยบายราคา

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

รายไดจากการขาย
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน)
ราคาตกลงรวมกัน 5,022,730 6,576,291
รายไดจากการใหบริการ
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด

ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน

รายไดคาเชา
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด

-

275,560
180,000
-

-

-

258,300
265,200
240,000
240,000
60,000
49,333
49,333

-

-

750,000

ราคาตกลงรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด

อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1,200,000
-

- 10,306,387 20,408,589

-

-

60,257

382,346

57,550

36,002

-

-

18,575

-

-

-
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นโยบายราคา

(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

ตนทุนคาเชา
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน)

ราคาตกลงรวมกัน

537,432

690,522

-

-

ตนทุนคาบริการ
บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
บริษัท ยูเอยูซี จํากัด

ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน

236,143
180,000
168,000

241,482
180,000
168,000

-

-

-

-

988,597

591,086

-

-

-

28,973

-

-

6,122,147

6,584,487

-

-

55,726

-

20,060

126,370

-

-

52,822
392,909

63,221
392,909

-

-

ดอกเบี้ยจาย
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด
สิทธิการใชสินทรัพย - บริษัท ยูเอยูซี จํากัด
ดอกเบี้ยจายจากหนี้สินตามสัญญาเชา
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช

อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
อัตราดอกเบี้ย
ตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน
ราคาตกลงรวมกัน

คาตอบแทนผูบริหาร
(หนวย : บาท)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาว
รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
17,323,300
13,686,678
14,378,300
11,384,845
602,772
480,949
506,052
432,885
17,926,072
14,167,627
14,884,352
11,817,730

คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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คาตอบแทนกรรมการเปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของกลุมบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดย
ไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของกลุมบริษัท
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุ มสามั ญผูถ ื อหุ นของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่ น คอรปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) ประจําป 2564 เมื่อวั นที่
17 พฤษภาคม 2564 ผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
สัญญา
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
บริษัทยอยทําสัญญาเชาและบริการยานพาหนะเพื่อใชเปนรถประจําตําแหนงกับบริษัท ยูเอยูซี จํากัด กําหนดระยะเวลา 1 ป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อัตราคาเชาและบริการ เดือนละ 50,000 บาท
ตอมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาและบริ การยานพาหนะกับบริษัท ยูเอยูซี จํากัด โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อัตราคาเชาและคาบริการ เดือนละ 50,000 บาท
ตอมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดตออายุสัญญาเชาและบริการยานพาหนะกับบริษัท ยูเอยูซี จํากัด โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 อัตราคาเชาและคาบริการ เดือนละ 50,000 บาท
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
บริ ษั ท ย อยทํ าสั ญ ญาขายไฟฟ ากั บ บริ ษั ท สวนอุ ต สาหกรรม วิ นโคสท จํ ากั ด (มหาชน) กํ าหนดระยะเวลา 25 ป เริ ่ ม ตั ้ ง แต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2585 อัตราราคาขายไฟฟา 6.50 บาทตอหนวย และตกลงปรับราคาซื้อขายไฟฟา
ในอัตรารอยละ 1.50 ของราคาซื้อขายไฟฟาตอหนวยทุก ๆ 3 ป
บริษัทยอยทําสัญญาใหบริการพื้นที่กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน) กําหนดระยะเวลา 26 ป 4 เดือน เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2585 คิดคาบริการอัตรารอยละ 10 ของรายไดจากการขายไฟฟา
การคํ้าประกันหนี้สินระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันมีการคํ้าประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้
บริษัทยอย
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผูถือหุนของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด จํานําเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด นอกจากนี้ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัดคํ้าประกัน
เงินกูยืมดังกลาวโดยไมมีผลตอบแทน (หมายเหตุ 20)
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท ฯ โดยไมมีผลตอบแทน (หมาย
เหตุ 22)
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด

-

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
21,400
21,507
42,200

776,446
20,491
-
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด(มหาชน)
บริษัท โปรแคป อินเวสเมนต จํากัด
ผูถือหุนบริษัทยอย

5,556,573
107,380
6,500
5,670,453

4,581,666
247,800
15,000
4,844,466

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
21,400
64,200
52,787
102,786
326,280
796,937

ยอดคงเหลือเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
1,318,713
1,350,206
459,210,277
448,009,058
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(94,170,483)
(94,170,483)
1,318,713
1,350,206
365,039,794
353,838,575
หัก จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
- (365,039,794)
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(1,318,713)
(1,350,206)
(3,055,168)
350,783,407
(
1)
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
276,100,000
267,000,000
เพิ่มขึ้นระหวางป
3,950,000
9,100,000
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
280,050,000
276,100,000
ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดคงเหลือตนป
18,707,425
1,705,274
เพิ่มขึ้นระหวางป
10,306,386
20,408,589
รับชําระระหวางป
(3,406,438)
ยอดคงเหลือปลายป
29,013,811
18,707,425
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
309,063,811
294,807,425
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (2)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป

-

-

144,600,000
-

146,700,000
(2,100,000)
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ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (3)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (4)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (5)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
144,600,000
144,600,000
-

-

5,546,466
5,546,466
150,146,466
(94,170,483)
55,975,983

5,546,466
5,546,466
150,146,466
(94,170,483)
55,975,983

-

-

3,000,000
1,875,000
(4,875,000)
-

9,750,000
(6,750,000)
3,000,000

-

-

55,167
60,257
(115,424)
-

91,181
382,346
(418,360)
55,167
3,055,167

1,350,000
(850,000)
500,000

3,350,000
(2,000,000)
1,350,000

-

-

206
57,551
(57,619)
138
500,138

36,002
(35,796)
206
1,350,206

-

-

800,000
800,000

-

-

-

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
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ดอกเบี้ยคางรับ
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางรับ
รวมทั้งหมด
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
18,575
18,575
818,575
1,318,713

1,350,206

365,039,794

353,838,575

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 16 ฉบับ จํานวน 280.05 ลาน
บาท และจํานวน 276.10 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยระหวางกัน รอยละ 7.50 ตอป และ 7.50 ตอป ตามลําดับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เงินใหกูยืมระยะยาว จํานวน 267.00 ลานบาท ครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2566
ฉบับที่ 2 เงินใหกูยืมระยะสั้น จํานวน 7.25 ลานบาท ครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2565
ฉบับที่ 3-5 เงิ น ให กู  ย ื ม ระยะยาว จํ านวน 1.85 ล านบาท ครบกํ าหนดชํ าระในระหว า งเดื อ นกรกฎาคม 2566 –
เดือนกันยายน 2566
ฉบับที่ 6-16
เงินใหกูยืมระยะยาว จํานวน 3.95 ลานบาท ครบกําหนดชําระในระหวางเดือนมกราคม 2567 –
เดือน ธันวาคม 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 144.60 ลานบาท และจํานวน
144.60 ลานบาท ตามลําดับ ครบกําหนดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยระหวางกัน รอยละ 7.50 ตอป และ 7.50
ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 3.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางกั นร อย
ละ 7.50 ตอป
และในระหวางป 2564 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1.88 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางกันร อยละ
7.50 ตอป ตอมาบริษัทไดรับชําระเงินแลวทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 0.50 ลานบาท และจํานวน 1.35
ลานบาท ตามลําดับ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยระหวางกัน รอยละ 5.58 ตอป และ 5.58 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 0.80 ลานบาท ครบกําหนดเมื่อ
ทวงถาม อัตราดอกเบี้ยระหวางกัน รอยละ 7.50 ตอป

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สิทธิการใชสินทรัพย
บริษัท ยูเอยูซี จํากัด
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิว. โซลา จํากัด
ผูถือหุนบริษัทยอย
หนี้สินตามสัญญาเชา
บริษัท ยูเอยูซี จํากัด

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

916,787

1,309,695

-

-

621,051
11,705
314,908
947,664

515,600
322,459
506,369
1,344,428

-

196,167
196,167

954,646

1,333,824

-

-

ยอดคงเหลือเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
2563
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
1,000,000
91,143,103
115,692,600
หัก เงินกูยืมที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(1,000,000)
91,143,103
115,692,600
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (1)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
11,898,000
เพิ่มขึ้นระหวางป
46,200,000
14,998,000
จายชําระระหวางป
(55,098,000)
(3,100,000)
ยอดคงเหลือปลายป
3,000,000
11,898,000
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดคงเหลือตนป
457,031
เพิ่มขึ้นระหวางป
988,597
591,086
จายชําระระหวางป
(1,428,799)
(134,055)
ยอดคงเหลือปลายป
16,829
457,031
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย
3,016,829
12,355,031

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
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บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด (2)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (3)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (4)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม
2563
-

-

96,300,000
3,000,000
(24,300,000)
75,000,000

85,000,000
11,300,000
96,300,000

-

-

7,037,569
6,122,147
(2,489,168)
10,670,548
85,670,548

453,082
6,584,487
7,037,569
103,337,569

-

-

-

1,500,000
(1,500,000)
-

-

-

-

28,973
(28,973)
-

-

-

2,400,000
2,400,000

-

-

-

55,726
55,726
2,455,726

-
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บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (5)
เงินตน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
ดอกเบี้ยคางจาย
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย
รวมทั้งหมด
(1)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม
2563

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

1,000,000
(1,000,000)
-

3,250,000
(2,250,000)
1,000,000

-

-

20,060
(20,060)
-

126,370
(126,370)
1,000,000
1,000,000

91,143,103

115,692,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 3.00 ลานบาท และ 11.90 ลาน
บาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยระหวางกันรอยละ 5.25 - 7.50 ตอป ครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2565 – กันยายน
2567 และไมมีหลักประกัน

(2) ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 2 ฉบับ จํานวน 75.00 ลานบาท และ 96.30 ลาน
บาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยระหวางกันรอยละ 5.25 - 7.50 ตอป ไมมีหลักประกัน โดย ฉบับที่ 1–2 เงินกูยืมระยะยาวจํ านวน
75.00 ลานบาท ครบกําหนดชําระวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

(3) ในระหวางป

2563 บริษัทมีเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางกันรอยละ 7.50 ตอป
ทั้งนี้ บริษัทจายชําระเงินแลวทั้งจํานวน

(4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 2.40 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางกันรอย
ละ 7.50 ตอป ครบกําหนดชําระวันที่ 10 กันยายน 2567 และไมมีหลักประกัน

(5)

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563 เงิ นกู ยื มในรู ป ตั๋ วสั ญ ญาใช เ งิ น จํานวน 1.00 ล านบาท อั ต ราดอกเบี้ ย ร อยละ 7.50 ต อป
ครบกําหนดภายในชําระภายในเดือน มกราคม 2567 ในระหวางป 2564 บริษัทยอยไดจายชําระเงินแลวทั้งจํานวน
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจําไมเกิน 3 เดือน
รวม

105,351
51,418,735
244,292
23,317
51,791,695

116,411
16,150,954
514,052
21,090
16,802,507

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
34,023
42,564
23,203,323
4,653,729
34,492
34,693
2,000
2,000
23,273,838
4,732,986

เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด
7. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม
2563
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงิ น ลงทุ นในหลั กทรั พ ย (กองทุ นรวม) วั ด มู ล ค า
ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
รวม

58,155,090
58,155,090

96,120
96,120

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
5,023,230
5,023,230

20,306
20,306

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย (กองทุนรวม) มีดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเพิ่มระหวางป
จําหนายระหวางป
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564
96,120
74,000,000
(16,000,000)
58,970
58,155,090

2563
8,321,356
(8,273,059)
47,823
96,120

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,306
4,291,751
5,000,000
(4,290,000)
2,924
18,555
5,023,230
20,306

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย (กองทุนรวม) เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยาง
เดียวกันซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 1
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม
2563
ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
5,556,573
4,581,666
ลูกหนี้การคา
29,721,306
30,854,392
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(635,890)
(1,892,482)
รวมลูกหนี้การคา
34,641,989
33,543,576
มูลคาของงานที่ทําเสร็จแลวแตยังไมไดเรียกเก็บ
12,081,153
9,202,056
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
113,880
262,800
ลูกหนี้อื่น
563,939
460,097
เงินจายลวงหนาผูรับเหมา
804,922
4,659,107
เงินทดรองจายตามสัญญารวมทุน
17,571,825
20,966,360
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (17,685,705)
(14,712,896)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1,368,861
11,635,468
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
48,092,003
54,381,100
ลูกหนี้การคาแยกตามจํานวนวันที่คางชําระไดดังนี้

ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การคา

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม
2563

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
363,032
3,181,550
(363,032)
3,181,550
326,280
16,889
343,169
343,169

796,937
276,054
1,072,991
4,254,541

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564

20,648,238

21,281,938

-

177,193

501,662
1,091,432
6,330,385
6,706,162
35,277,879
(635,890)
34,641,989

9,433,905
1,685,286
1,480,697
1,554,232
35,436,058
(1,892,482)
33,543,576

363,032
363,032
(363,032)
-

2,728,596
81,361
162,290
32,110
3,181,550
3,181,550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะไดรับในอนาคตตามสัญญาเชาและบริการ ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินขั้นตํ่าที่ไดรับตามสัญญาเชาและบริการ ใน 1 ป
144,000
144,000
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คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
16,605,378 2,495,860
จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
(1,989,443)
บวก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
3,749,770 14,571,825
363,032
(44,110) (462,307)
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
18,321,595 16,605,378
363,032
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
9. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564
เงินใหกยู ืม
– บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
– บุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

1,318,713
87,925,360
89,244,073
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
– บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
– บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
(85,831,662)
3,412,411
หัก สวนที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป
– บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
(1,318,713)
– บุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
(2,093,698)
(3,412,411)
-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564

1,350,206
87,850,566
89,200,772

85,831,662
85,831,662

448,009,058
85,831,662
533,840,720

(85,831,662)
3,369,110

(85,831,662)
-

(94,170,483)
(85,831,662)
353,838,575

(1,350,206)
(2,018,904)
(3,369,110)
-

-

(3,055,168)
(3,055,168)
350,783,407

9.1 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับบุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

เงินใหกูยืมบุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
87,925,360
87,850,566
(85,831,662)
(85,831,662)
2,093,698
2,018,904

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
85,831,662
85,831,662
(85,831,662)
(85,831,662)
-
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การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ – บุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ธันวาคม 2564
เงินใหกูยืม – บุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินตน
78,680,908
- 78,680,908
ดอกเบี้ยคางรับ
9,169,658
299,178
(224,384)
9,244,452
87,850,566
299,178
(224,384) 87,925,360
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(85,831,662)
- (85,831,662)
2,018,904
299,178
(224,384)
2,093,698
สุทธิ
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินใหกูยืม – บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินตน
ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สุทธิ

ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
76,680,908
9,150,754
85,831,662
(85,831,662)
-

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
- 76,680,908
9,150,754
- 85,831,662
- (85,831,662)
-

- เงินใหกูยืมบุคคล/บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ในป 2552 บริษัท ฯ ทําสัญญาใหกูยืมเงินแกบริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“ธัญญรุงเรืองชัย”) จํานวน
70 ลานบาท ตอมาในป 2553 บริษัท ฯ และธัญญรุงเรืองชัยตกลงโอนดอกเบี้ยคางรับบางสวน จํานวน 6.68 ลานบาท เปน
สวนหนึ่งของเงินตน อยางไรก็ตาม ธัญญรุงเรืองชัยผิดนัดชําระหนี้และเจรจาขอผอนผันหลายครั้ง
เงิ นให กู  ย ื ม ดั ง กล า วคํ ้ าประกั น โดยหุ  นสามั ญ ของธั ญ ญรุ  ง เรื องชั ย ของผู  ถ ื อหุ  นรายหนึ ่ ง จํ านวน 800,000 หุ  น
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และผูบริหารทานหนึ่งของธัญญรุงเรืองชัยเปนผูคํ้าประกันรวม
ฝายบริหารของบริษัท ฯ ดําเนินการแตงตั้งทนายเพื่อยื่นขอรับชําระหนี้กรณี บริษัท โรงสีธัญญรุงเรืองชัย (ประเทศไทย)
จํากัด ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ทั้งนี้ บริษัท ฯ บันทึกคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นเงินใหกูยืมดังกลาวทั้งจํานวน
ในป 2561 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ กําหนดใหบริษัท ฯ รับชําระหนี้อัตรารอยละ 58.73
ของ จํานวนเงินตนที่มีสิทธิไดรับชําระหนี้ คิดเปนจํานวน 98.37 ลานบาท โดยกําหนดใหรับชําระหนี้ตามแผนจํานวน 15 ป
ดังนี้
-

ปที่ 1 – 15 จํานวนเงินที่มีสิทธิไดรบั ชําระตามแผนฟนฟูกิจการ รวมเปนจํานวน 5.27 ลานบาท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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-

รับชําระงวดสุดทาย จํานวน 93.10 ลานบาท

ลูกหนี้/ผูทําแผน ไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษตอศาลลมละลายกลาง
ตอมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศาลลมละลายกลางนัดฟงคําสั่งศาลฎีกา โดยศาลฎีกาพิจารณาคํารองขออนุญาตฎีกา
และฎีกาของลูกหนี้/ผูบริหารแผนแลวมีคําสั่งวา “รับฎีกา รอเจาพนักงานพิทักษทรัพยแกฎีกา 15 วัน” ดังนั้น คดีนี้เจา
พนักงานพิทักษทรัพยจะตองดําเนินการจัดทําคําแกฎีกาดังกลาวเพื่อยื่นตอศาลลมละลายกลางตอไป
ตอมาสํานักงานตรวจสอบพบวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดยื่นคําแกฎีกาตอศาลลมละลายกลางแล ว คดีอยูระหวางศาล
ฎีกาแผนกคดีลมละลายพิจารณา โดยปจจุบันยังไมมีแจงกําหนดวันนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เงินใหกูยืมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีเงินใหกูยืม – บุคคลที่ไมเกี่ยวของกันจํานวน 2.09 ลานบาท โดยทําสัญญาใหกูยืม
เงิ น ณ วั น ที ่ 9 ธั น วาคม 2563 ครบกํ า หนดชํ า ระภายใน 6 เดื อ น อั ต ราดอกเบี ้ ย ร อ ยละ 15 ต อ ป และ
ไดทําการจดจํานองหองชุด เนื้อที่รวม 70.13 ตารางวา ในราคาทั้งสิ้นจํานวน 2.00 ลานบาท ใหแกบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัทและผูกูตกลงทําบันทึกขยายระยะเวลากูยืมเงินออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะครบกํ าหนด
ชําระในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัทและผูกูตกลงทําบันทึกขยายระยะเวลากูยืมเงินออกไปอีก 12 เดือน ซึ่งจะครบกําหนด
ชําระในวันที่ 9 ธันวาคม 2565
10. สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

ภัตตาคารรานอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุสิ้นเปลือง
ผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน
สินคาสําเร็จรูป
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บานพรอมที่ดิน
รับเหมากอสราง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

-

328,226
190,652
518,878

-

-

-

1,692,827

-

1,692,827

46,347,862

49,547,760

-

-

2,627,489
48,975,351
(744,401)
48,230,950

2,112,243
53,871,708
(2,373,452)
51,498,256

-

1,692,827
(1,692,827)
-

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หนวย : บาท)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตั้งเพิ่ม
โอนกลับ/ จําหนายระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564
2,373,452
63,776
(1,692,827)
744,401

2563
44,817,373
680,625
(43,124,546)
2,373,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,692,827
44,799,063
(1,692,827)
(43,106,236)
1,692,827

คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือแสดงอยูในตนทุนขาย ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเครดิต
อื่นๆ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
7,217,578
590,200
1,202,373
1,246,153
2,735,947
2,164,139
1,572,064
1,382,526
12,727,962
5,383,018

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
508,531
311,309
1,296,474
1,408,901
12,732
1,805,005
1,732,942

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใชติดหลักประกันการออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟ าและ
อื่น ๆ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วิธีสวนไดเสีย
31 ธ.ค.64
31 ธ.ค.63
42,171,148 42,375,733
18,564,132 18,130,901
- 39,804,458
60,735,280 100,311,092

บริษัทรวม
บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด
บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด

รอยละ
สัดสวน
ลักษณะธุรกิจ
การลงทุน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
49
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
44
จําหนายและใหบริการคัดแยกถานหิน
26

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วิธีราคาทุน
31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63
39,199,980 39,199,980
14,000,000 14,000,000
- 36,000,000
53,199,980 89,199,980

53,199,890
60,735,280

ทุนชําระแลว
31 ธ.ค.64
31 ธ.ค.63
80,000,000 80,000,000
39,000,000 39,000,000
- 140,000,000

(40,032,092)

(หนวย : บาท)
เงินปนผลรับ
31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63
- 348,390
628,799 1,570,828
628,799 1,919,218

(628,799)

หัก เงินปนผลรับ

ขายเงินลงทุนในบริษัทรวม

1,085,079

53,199,890

(วิธีราคาทุน)

(วิธีสวนไดเสีย)
100,311,092

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
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บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล มูลคาหุนละ 0.36 บาท
จํานวน 1.42 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.08 ลานบาท
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผูจะซื้อ ไดสงหนังสือแสดงความประสงคจะซื้อหุนของบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวน
360,000 หุน จากบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่
8/2563 มีมติอนุมัติรับคําเสนอของผูจะซื้อ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัทไดจัดสงหนังสือตอบรับความประสงคซื้อหุน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผูจะซื้อดังกลาวไดจัดทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน บริษัท พรีเมี่ยม เอ็น
เนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวน 360,000 หุน ในราคา 39 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขการจายชําระหนี้ ดังนี้
1) เงินมัดจําจํานวน 1 ลานบาท จายชําระโดยแคชเชียรเช็คลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 (บริษัทไดรับชําระแลวทั้งจํานวน)
2) สวนที่เหลือจํานวน 38 ลานบาท ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
ต อมาผู  จะซื ้ อ ได ข อขยายระยะเวลาในการจ ายชํ าระออกไปอี ก 1 เดื อน โดยผู  จะซื ้ อจะจ ายชํ าระค าหุ  น ส วนที ่ เ หลื อ จํ า นวน
38 ลานบาท ในวันที่ 12 เมษายน 2564 (บริษัทไดรับชําระแลวทั้งจํานวน)
โดยบริษัทไดรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1.03 ลานบาท ในงบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
รอยละ
(หนวย : พันบาท)
สัดสวน
ทุนชําระแลว
ราคาทุน
เงินปนผลรับ
การลงทุน 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63

บริษัทยอย
บริษัทยอยทีถ่ อื หุน โดยบริษทั ฯ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด
100
200,000 200,000
บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด
100
330,000 330,000
บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด
75
50,000 50,000
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
100
3,250
3,250
บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
51
49,000 49,000
บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี
แคปปตอล จํากัด
100
100,000 100,000
บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
80
10,000
บริษัทยอยทีถ่ อื หุน โดย บริษทั เอซีซี อินฟรา จํากัด
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
100
276,000 276,000
บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด
51
1,000
บริษัทยอยทีถ่ อื หุน โดย บริษทั บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด
บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
60
1,000
บริษัทยอยทีถ่ อื หุน โดย บริษทั เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
60
1,000
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา*
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิ

- 200,000
330,000 330,000
37,500 37,500
3,250
24,990 24,990

425

750

100,000 100,000
8,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

425

750

500,490 695,740
(122,269) (183,243)
378,221 512,497

* ในระหว า งป 2564 บริ ษั ท ได พ ิ จารณามู ล ค า ที ่ ค าดว า จะได ร ั บ คื นของเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ั ท เอซี ซี อิ นฟรา จํ ากั ด พบว า
ผลประกอบการของบริ ษั ทย อย (บริ ษั ท สระบุ ร ี โซล าร จํ ากั ด ) มี ผ ลประกอบการที ่ ดี ข ึ ้นอยา งต อเนื ่ อง ส ง ผลให ส  วนของ
ผูถือหุนรวมของบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้น บริษัทจึงโอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงิ นลงทุ นในบริ ษัท
ยอย จํานวน 41 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทรับรูเปนผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคาเงินลงทุ นใน
บริษัทยอยในงวดปจจุบัน
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การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจําป 2564 เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2564 มีมติใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 แหง ดังนี้
1) บริ ษั ท ซี .อี .ไอ.(เชี ย งใหม ) จํ ากั ด จํ านวน 19,999,997 หุ  น จากทั ้ ง หมด 20,000,000 หุ  น มู ล ค าหุ  นที ่ ต ราไว ห ุ นละ
10 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน
200 ลานบาท บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด ดําเนินธุรกิจหองจัดเลี้ยงและภัตตาคาร โดยบริหารและดําเนินงาน
หองอาหารคุมขันโตกและลานแสดงวัฒนธรรม หองอาหารพลับพลาและศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา ซึ่งตั้งอยูในโครงการ
เช ี ยงใหม  บ ิ สส ิ เนส พาร  ค ถนนสายเช ี ยงใหม – ดอยสะเก็ ด โดยกํ าหนดมู ลค าซื ้ อขายไม ตํ ่ า กว า
427 ลานบาท
2) บริ ษั ท เอซี ซี กรี น เอนเนอร จี จํ ากั ด จํ านวน 999,997 หุ  น จากทั ้ ง หมด 1,000,000 หุ  น มู ล ค าหุ  นที ่ ต ราไว ห ุ  นละ
10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน
3.25 ลานบาท บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนแตปจจุบัน ยังมิไดมี
การดําเนินธุรกิจ โดยบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด มีสินทรัพยหลักไดแกที่ดินเนื้อที่ 11 ไรบริเวณเกาะสิเหร
จังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดมูลคาซื้อขายไมตํ่ากวา 123 ลานบาท
โดยบริษัทจะจําหนายหุนสามัญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ในราคาไมตํ่ากว า
427 ลานบาท และ123 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนมูลคารายการไมตํ่ากวา 550 ลานบาท โดยรับชําระเปนเงินสดเมื่อโอน
กรรมสิทธิ์หุนสามัญในครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ
1. ผูจะซื้อตองวางมัดจํา 20 ลานบาทใหแกบริษัทกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทํารายการ (เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทไดรับชําระเงินดังกลาวแลวทั้งจํานวน)
2. บริษัทและผูจะซื้อกับพวก ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความระงับขอพิพาทและถอนฟองคดี ที่มีตอกันทุกคดี
3. บริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์ใ นหุ นสามั ญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
ให แ ก ผู จะซื้ อ ภายในเดื อนมิ ถุ นายน 2564 หลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว โดยผูจะซื้อจะจาย
ชําระคาหุนสามัญดังกลาว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 530 ลานบาท (หักเงินมัดจํา) ใหแกบริษัท โดยจายชําระเปนเงินสด
ในคราวเดียว
4. บริ ษ ั ท จะทํ า การโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในหนี ้ ส ิ น ของบริ ษ ั ท ที ่ ม ี ต  อ บริ ษ ั ท ซี . อี . ไอ.(เชี ย งใหม ) จํ า กั ด และ
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ใหแกผูจะซื้อ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และ
บริ ษั ท เอซี ซี กรี น เอนเนอร จี จํ ากั ด มี เ งิ นกู  ย ืมจากบริษั ท จํ านวน 294.81 ล านบาท และ 161.08 ล านบาท
ตามลําดับ
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ในระหวางป 2564 มีความคืบหนาในการจําหนาย เงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้
ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1
เมื่ อวั นที่ 7 กรกฏาคม 2564 ผู จะซื้ อมี ห นั ง สื อขอขยายระยะเวลาการซื้ อทรั พ ย สิ น ออกไปอี ก 120 วั น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติใหผูจะซื้อดําเนินการชําระคาหุนใหแล วเสร็จก อน
วันที่ 30 กันยายน 2564 การขยายระยะเวลาชําระเงินไมมีผลกระทบฐานะการเงินและแผนการใชเงินของบริษัท เนื่องจาก
บริษัทไดชะลอการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพยจนกวาบริษัทไดรับเงินครบถวน ทั้งนี้บริษัทยังคงดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได
แจงไวตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 อันไดแก
1. บริษัทและผูจะซื้อทําสัญญาจะซื้อจะขายหุนสามัญของ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีน เอน
เนอรจี จํากัด (อยูระหวางดําเนินการ)
2. บริษัทจะตองปลดภาระจํานองทรัพยสินอาคารและที่ดินของ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด ที่จํานองไวกับสถาบัน
การเงินเพื่อใชเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท (อยูระหวางดําเนินการ)
3. บริษัทและคูความในคดีทําสัญญาประนีประนอมยอมความระงับขอพิพาทและยื่นคํารองขอถอนฟองทุกคดีระหวาง
บริษัท กับผูจะซื้อ และพวกอันประกอบดวยอดีตกรรมการบริษัท 5 ราย บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 3 ราย (หมายเหตุ
35)
ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ผูจะซื้อมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการซื้อทรัพยสินออกไปเปนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 มีมติมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเจรจาในหลั กการว า
ควรใหผูจะซื้อชําระคาซื้อบางสวนและระยะเวลาที่สามารถขยายใหผูจะซื้อได ตองไมเกินวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2564 ผู จ ะซื้ อ และบริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย สิ น (หุ น สามั ญ และสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งใน
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด) โดยกําหนดชําระเงิ นค าซื้ อทรั พย สิ น ทั้งหมด
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผูจะซื้อชําระเงินคาซื้อทรัพยสินใหบริษัทบางสวนจํานวน 25 ลานบาท
ขยายระยะเวลาครั้งที่ 3
ตอมาผูจะซื้อแจงวามีเหตุขัดของไมสามารถชําระราคาไดตามสัญญาเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทําให
สถาบันการเงินชะลอการพิจารณาสินเชื่อของผูจะซื้อ จึงขอขยายเวลาออกเปนภายในเดือนธันวาคม 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีมติใหขยายเวลาการรับชําระราคาขายเงิน
ลงทุ นในหุ  นสามั ญ ของบริ ษั ท ซี .อี .ไอ.(เชี ย งใหม ) จํ ากั ด และบริ ษั ท เอซี ซี กรี น เอนเนอร จี จํ ากั ด ทั ้ ง หมดให กั บ
ผู  จะซื ้ อ ไปจนถึ ง วั นที ่ 30 ธั นวาคม 2564 เนื ่ องจากสถานการณ การแพร ร ะบาดของโรคไวรั ส โควิ ด -19 ทํ า ให ผ ู  ซื้ อ
ยังไมสามารถจัดหาเงินไดครบตามสัญญา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัทไดรับชําระเงินมัดจําค าหุนเพิ่ มเติ มจํ านวน
25 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทไดรับเงินเพิ่มเติมจํานวน 41.44 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดรับ
ชําระเงินมัดจําคาหุนแลวทั้งสิ้นจํานวน 111.44 ลานบาท คงเหลืออีก 438.56 ลานบาท
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ขยายระยะเวลาครั้งที่ 4
เมื ่ อวั นที ่ 10 – 13 มกราคม 2565 บริ ษั ท ได ร ั บ เงินเพิ ่ ม เติ ม จํ านวน 252.52 ล านบาท ต อมาวั นที ่ 13 มกราคม 2565
ผูจะซื้อมีหนังสือถึงบริษัทขอขยายระยะเวลาการซื้อทรัพยสินออกไปเปนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 และขอรับโอนหุนและ
ทรั พ ย ส ิ นเฉพาะส ว นของบริ ษั ท เอซี ซี กรี น เอนเนอร จี จํ ากั ด ก อนการชํ าระค า ซื ้ อ ทรั พ ย ส ิ นเสร็ จสิ ้ นตามสั ญญา
ซื ้ อ ขายเมื ่ อ ผู  จ ะซื ้ อ ได ช ํ า ระค า ซื ้ อ ทรั พ ย ส ิ น ให ก ั บ บริ ษ ั ท แล ว เป น เงิ น ไม น  อ ยกว า 360 ล า นบาท ทั ้ ง นี ้ ณ วั น ที่
14 มกราคม 2565 บริษัทไดรับเงินคาซื้อทรัพยสินจากผูจะซื้อแลวเปนเงินจํานวน 363.96 ลานบาท คงเหลือยังไมไดรับชําระ
186.04 ลานบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 ไดพิจารณาหนังสือของผู จะซื้ อ
แลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติใหผูจะซื้อขยายระยะเวลาการชําระคาซื้อทรัพยสินของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีน เอน
เนอรจี จํากัด ออกไปเปน วันที่ 31 มกราคม 2565
2. อนุมัติใหผูจะซื้อรับโอนหุนเฉพาะสวนของบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ไดกอนการชําระคาซื้อทรัพยสินเสร็จสิ้น
ตามมติอนุมัติขอ 1 โดยใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาซื้อขายทรัพยสิน
(เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทไดโอนหุนบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด ใหกับผูจะซื้อแลว)
ขยายระยะเวลาครั้งที่ 5
ผูจะซื้อไมสามารถชําระหนี้ไดจึงมีหนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ขอขยายระยะเวลาการซื้อทรัพยสินออกไปเปนวั นที่ 28
กุมภาพันธ 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 พิจารณาหนังสือ ของผูจะซื้อแลวมีมตินี้
1. อนุ ม ั ต ิ ใ ห ข ยายระยะเวลาให ผ ู  จะซื ้ อชํ า ระค า ซื ้ อทรั พ ย ส ิ นของบริ ษ ั ท ซี .อี .ไอ.(เชี ย งใหม ) จํ ากั ด ออกไปถึ ง วั น ที่
28 กุมภาพันธ 2565
2. อนุมัติใหไมตองฎีกาคําพิพากษาศาลอุทธรณในสวนของจําเลยบางทาน
3. อนุมัติใหผูจะซื้อแบงจายเงินเปน 3 งวดดังนี้
3.1 งวดที่หนึ่ง วัน 10 กุมภาพันธ 2565 ใหชําระไมนอยกวา 30 ลานบาท (บริษัทยังไมไดรับชําระ)
3.2 งวดที่สอง วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 ใหชําระไมนอยกวา 60 ลานบาท (บริษัทยังไมไดรับชําระ)
3.3 งวดที่สาม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ใหชําระคาซื้อทรัพยสินของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม ) จํากัด สวนที่
เหลือทั้งหมด
4. อนุมัติใหถอนฟองอดีตกรรมการ เมื่อผูจะซื้อไดชําระหนี้ครบจํานวน 550 ลานบาท และใหทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความกับกลุมผูถูกฟอง คดีความที่ 1 (หมายเหตุ 35) หากผูจะซื้อผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิด นัดชํ าระหนี้ทั้ งหมดให
บริษัทบอกเลิกสัญญาและใหปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทรัพยสิน
ขยายระยะเวลาครั้งที่ 6
ผูจะซื้อไมสามารถชําระหนี้ไดจึงมีหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ขอขยายระยะเวลาการซื้อทรัพยสินออกไป เปนวันที่
15 มีนาคม 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 พิจารณา หนังสือของผูจะซื้อแลวมีมติดังนี้
1. อนุมัติใหขยายระยะเวลาใหผูจะซื้อชําระคาซื้อทรัพยสินของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด และบริษัท เอซีซี กรีน เอน
เนอรจี จํากัด ออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของเงินที่คา งชําระจํ านวน
186,038,366.80 บาท นั บ แต ว ั น ที ่ 1 มกราคม 2565 ถึ ง วั น ที ่ 15 มี น าคม 2565 คิ ด เป น เงิ น ดอกเ บี้ ย
รวมจํานวน 5,657,605.13 บาท ผูจะซื้อโอนเงินจํานวนดังกลาวใหกับบริษัทครบถวนแลวในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

153 I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

2. ให บ ริ ษั ท และผู  จ ะซื ้ อ ทํ าบั นทึ ก ข อตกลงแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม สั ญ ญาซื ้ อขายทรั พ ย ส ิ นฉบั บ ลงวั นที ่ 22 กั นยายน 2564
โดยใหผูจะซื้อชําระหนี้ตามมติอนุมัติขอ 1 ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 หากผูจะซื้อผิดนัดชําระหนี้ใหบริษัท
บอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพยสินและใหริบเงินมัดจํา และเงินที่ผูจะซื้อไดชําระมาแลวทั้งหมด รวมทั้งดําเนินการอื่นใด
ตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย ทรัพยสินและที่แกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่องสินทรัพยไม หมุ นเวี ย นที่ถื อไว เพื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก บริษัท ฯ แสดงสินทรัพย หนี้สินที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทขางตน เปนรายการแยกตางหาก ภายใตหัวขอ
“สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย” “หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่จัดประเภทเป นสิ นทรั พยที่ถื อไว
เพื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแยกแสดงผลการดําเนิน งานของกลุม บริษั ทขางต นเป น
“กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก” ในสวนของกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 ที่แสดงเปรียบเทียบ
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของที่เ กี่ย วข องกั บ กลุ มบริษัทข างต น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนิ น งาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
194,324
สินคาคงเหลือ
382,360
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
942,827
เงินลงทุนในบริษัทยอย
183,402,949
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ (หมายเหตุ 5)
365,039,794
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ใชดําเนินงาน
177,366,975
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไมใชดําเนินงาน
165,031,545
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
130,866
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
55,480,248
สินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
399,529,145
548,442,743
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ห นี้ส ินที่เ กี่ยวของโดยตรงกับ สินทรัพ ยท ี่จัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย

1,195,942
936,600

-

2,132,542

-
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก

2564
1,590,738
(14,376,504)
(12,785,766)
146,250
(156,531)
(10,358,612)
(23,154,659)
1,146
(23,153,513)
(23,153,513)

2563
19,100,147
(22,820,665)
(3,720,518)
492,170
(1,952,161)
(22,681,794)
(27,862,303)
10,551
(27,851,752)
(27,851,752)

บริษัทฯไมแสดงขอมูลกระแสเงินสดของกลุมบริษัทขางตน เนื่องจากไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
ตามมติ ท ี ่ ป ระชุ มสามั ญ ผู  ถ ื อหุ  น เมื ่ อวั นที ่ 20 เมษายน 2564 มี ม ติ อนุ ม ั ต ิ ใ ห จ  ายเงิ นป นผลจากผลประกอบการป 2563
มูลคาหุนละ 0.17 บาท จํานวน 0.83 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.05 ลานบาท
เงินลงทุนในบริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท แอดวานซ คอนเนคชั่ น คอร ป อเรชั่ น จํากั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ลานบาท (หุน
สามัญจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทถือ
หุนจํานวน 3,999,997 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และบริษัทไดจายชําระคาหุ นดั ง กล าวจํ านวน 10,000,000
บาท (ในอั ต ราร อยละ 25 ของทุ นจดทะเบี ย น) แลวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติใหขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด จํานวน 800,000 หุน ราคาหุนละ
2.50 บาท คิ ด เป น เงิ น จํ า นวน 2 ล า นบาท ให ก ั บ บุ ค คลที ่ ไ ม เ กี ่ ย วข อ งกั น 1 ท า น และบริ ษ ั ท ได ร ั บ ชํ า ระเ งิ น
คาหุนแลวทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เงินลงทุนในบริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร ของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อ
วั น ที ่ 20 พฤษภาคม 2564 มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห จั ด ตั ้ ง บริ ษั ท เอซี ซี ยู ท ิ ล ิ ต ี ้ ส  จํ า กั ด ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 1 ล า นบาท
(หุ นสามั ญ จํา นวน 100,000 หุ น มู ล ค าหุ นละ 10 บาท) โดยได จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท แล วเมื ่ อ วั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2564
โดยบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 50,998 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของหุนทั้งหมด และบริษัทยอยไดจายชําระ
คาหุนดังกลาวจํานวน 509,980 บาท (ในอัตรารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
เงินลงทุนในบริษทั ไฮ อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2564
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ลานบาท (หุ น
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สามัญ จํานวน 400,000 หุ น มูลค าหุ นละ 10 บาท) โดยได จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทแล วเมื่ อวั นที่ 8 กั นยายน 2564
โดยบริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 239,998 หุน คิดเปนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด
และบริษัทยอยไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 599,995 บาท (ในอัตรารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 17
กันยายน 2564
เงินลงทุนในบริษทั ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2564
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ลานบาท (หุ น
สามัญ จํานวน 400,000 หุ น มูลค าหุ นละ 10 บาท) โดยได จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทแล วเมื่ อวั นที่ 8 กั นยายน 2564
โดยบริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุนจํานวน 239,998 หุน คิดเปนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด และบริษัทยอยได
จายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 599,995 บาท (ในอัตรารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) แลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
อาคารชุด

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

290,878
(141,079)
149,799
149,799

6,457,617
(1,704,270)
4,753,347
4,753,347

6,748,495
(1,845,349)
4,903,146
4,903,146

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8,739
45,720
(23,302)
31,157
29,927
61,084

6,067,016
151,599
(1,704,269)
4,514,346
151,185
4,665,531

6,075,755
197,319
(1,727,571)
4,545,503
181,112
4,726,615

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

118,642
88,715

239,001
87,816

357,643
176,531

คาเสือ่ มราคาทีอ่ ยูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

197,319
181,112

194,652,212 552,689,815
5,598
(5,623,568)
41,702,782 266,092,627
(194,652,212
(315,713,212)
(โอนออก) (หมายเหตุ 15.2)
)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
41,702,782 497,451,260
ซื้อระหวางป
9,500
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
3,787,413
โอนจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หมายเหตุ 13) (41,702,782) (261,342,628)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 239,905,545

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา

ที่ดิน

(47,895,510)

68,950,641
330,541
(1,436,557)
67,844,625

410,649,517
(9,812,068)
400,837,449

รวม

4,439,636
67,290 1,043,220,582
- 3,919,970
5,765,118
- (11,248,625)
- (3,987,260)
- (319,270,965)
4,439,636
- 718,466,110

(563,010,934)

3,445,000 1,285,624,835
1,372,290
4,483,537
(7,834,253)
323,957,397
- (4,750,000)

5,567,438
(1,127,802)
-

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

(หนวย : บาท)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

19,959,456
1,505,107
199,847
(16,225,555)
5,438,855

51,152,746
1,623,115
(1,082,883)
16,161,988

67,468,107
1,482,534
-

410,649,517
-

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค แผงโซลารเซลล

งบการเงินรวม
อุปกรณ
เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน
สํานักงาน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
15.1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
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13,375,517 193,354,183
571,255
17,610,779
(4,422,342)
- 110,283,977
(13,946,772) (123,769,674)
- 193,056,923
22,787,070
- (126,238,512)
89,605,481

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

คา เสือ่ มราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา
(โอนออก) (หมายเหตุ 15.2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
โอนจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
110,256,469
4,328,975
114,585,444
4,094,770
(2,743,631)
115,936,583

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค แผงโซลารเซลล
44,799,059
6,201,377
51,000,436
6,259,055
(1,340,282)
55,919,209

46,736,038
1,146,699
(953,536)
15,296,758
(44,641,074)
17,584,885
887,835
(15,665,478)
2,807,242

งบการเงินรวม
อุปกรณ
เครื่องจักรและ
สํานักงาน
อุปกรณโรงงาน
3,904,884
489,107
(1,127,798)
3,266,193
219,844
3,486,037

ยานพาหนะ
-

งานระหวาง
กอสราง
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412,426,150
30,348,192
(6,503,676)
125,580,735
(182,357,520)
379,493,881
34,248,574
(4,083,913)
(141,903,990)
267,754,552

รวม

(หนวย : บาท)
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41,702,782
-

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คาเสือ่ มราคาทีอ่ ยูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

คาเผือ่ ผลขาดทุนจากการดอยคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
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304,394,337
150,300,064

1,201,226
(1,201,226)
75,908,677
41,710,164

220,155,396
220,155,396
29,925,440
(6,890,134)
243,190,702

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค แผงโซลารเซลล

17,449,539
11,424,750

500,666
500,666
500,666
1,173,443
953,599

-

ยานพาหนะ

67,290
-

-

งานระหวาง
กอสราง

30,348,192
34,248,575

443,070,639
207,020,190

221,472,126
500,666
(1,316,730)
220,656,062
29,925,440
(6,890,134)
243,691,368

รวม

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2,374,571
2,631,613

115,504
(115,504)
-

งบการเงินรวม
อุปกรณ
เครื่องจักรและ
สํานักงาน
อุปกรณโรงงาน

(หนวย : บาท)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อระหวางป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน
1,922,929
1,922,929
1,922,929
1,338,176
84,087
1,422,263
1,422,263

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
5,623,568
(5,623,568)
4,750,000
4,750,000
9,500
4,759,500
4,422,342
842,364
(4,422,342)
842,364
950,260
1,792,624

2,199,946
654,270
(953,536)
1,900,680
515,706
2,416,386

2,997,415
1,502,221
(1,082,883)
3,416,753
170,181
3,586,934
3,299,081
269,307
(1,127,798)
2,440,590
45
2,440,635

4,168,439
(1,127,802)
3,040,637
3,040,637

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

-

3,445,000
1,305,000
(4,750,000)
-

งานระหวางกอสราง

11,259,545
1,850,028
(6,503,676)
6,605,897
1,466,011
8,071,908

18,157,351
2,807,221
(7,834,253)
13,130,319
179,681
13,310,001

รวม

(หนวย : บาท)
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3,907,636
2,966,876

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,516,073
1,170,548

115,504
(115,504)
-

600,047
600,002

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

-

-

งานระหวางกอสราง

1,850,028
1,466,011

6,023,756
4,737,426

1,316,730
500,666
(1,316,730)
500,666
500,666

รวม

(หนวย : บาท)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด จดจํานองสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชเปนหลั กประกั นเงิ นกูยื มจาก
สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม) จํากัด จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อเปนหลักประกันการออกหุนกูของบริษัทฯ (หมายเหตุ 22)

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

500,666
500,666
500,666

1,201,226
(1,201,226)
-

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาทรัพยสิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
-

เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
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15.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไมใชในการดําเนินงาน
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (หมายเหตุ 15.1)
(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
โอนจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
(หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดินสวน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคารและสวน
อุปกรณ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

194,652,212
(41,702,782)
152,949,430
-

315,713,212
(261,342,627)
54,370,585
-

47,895,510
(16,161,988)
31,733,522
-

558,260,934
(319,207,397)
239,053,537
-

(152,949,430)
-

(54,370,585)
-

(31,733,522)
-

(239,053,537)
-

รวม

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนเขา (หมายเหตุ 15.1)
(โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนเขา (โอนออก)
โอนจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
(หมายเหตุ 13)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,726,321
13,946,772
15,673,093
2,297,576
-

8,256,310
123,769,674
(110,283,977
21,742,007
3,324,218
-

778,804
44,641,074
(15,296,758)
30,123,120
861,978
-

10,761,435
182,357,520
(125,580,735)
67,538,220
6,483,772
-

(17,970,669)
-

(25,066,225)
-

(30,985,098)
-

(74,021,992)
-

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

137,276,337
-

32,628,578
-

1,610,402
-

171,515,317
-

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

10,761,435
6,483,772
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16. สินทรัพยสทิ ธิการใช
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป

รวม

8,763,157

7,329,863

16,980,756

887,736
887,736

5,944,276
14,707,433
6,112,730
20,820,163

4,210,962
11,540,825
11,540,825

10,155,238
27,135,994
6,112,730

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

50,728
50,728
50,728
101,456

2,967,166
2,967,166
4,237,756
7,204,922

1,997,261
1,997,261
2,460,305
4,457,566

5,015,155
5,015,155
6,748,789
11,763,944

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

837,008
786,280

11,740,267
13,615,241

9,543,564
7,083,259

22,120,839
21,484,780

โอนเขา (โอนออก)
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

887,736
-

งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงานเชา ยานพาหนะ

33,248,724

คาเสือ่ มราคาสะสม

คาเสือ่ มราคาซึง่ รวมอยูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,015,155
6,748,789

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สํานักงานเชา

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8,763,157
8,763,157
8,763,157

5,627,260
5,627,260
5,627,260

14,390,417
14,390,417
14,390,417

คาเสือ่ มราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,481,097
1,481,097
1,481,097
2,962,194

1,225,205
1,225,205
1,225,205
2,450,410

2,706,302
2,706,302
2,706,302
5,412,604

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7,282,060
5,800,963

4,402,055
3,176,850

11,684,115
8,977,813

คาเสือ่ มราคาซึง่ รวมอยูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2,706,302
2,706,302
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17. สินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ซอฟแวร
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อระหวางป
โอนเขา (โอนออก)
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
(โอนเขา) โอนออก
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟแวร

2,500,283
262,450
2,762,733
150,900
(1,157,250)
(8,160)
1,748,223

1,038,023
194,450
1,232,473
139,500
1,371,973

1,769,540
346,281
2,115,821
224,601
(1,026,383)
1,314,039

854,098
185,905
1,040,003
61,196
1,101,199

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

646,912
434,184

192,470
270,774

คาตัดจําหนายซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป:
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

346,281
224,601

185,905
61,196

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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18. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช
ที่ดินรอการพัฒนา :

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
95,236
7,196,888

– ทีด่ ินเปลา
– คาเผื่อดอยคาที่ดินรอพัฒนา
อื่นๆ
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

146,807,352

-

2,290,378
2,385,614

(91,328,852)
2,313,538
64,988,926

1,304,232
1,304,232

1,689,315
1,689,315

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ข อ จํา กั ด การใช ติ ด หลั ก ประกั น เงิ น กู ยื ม จากสถาบั น การเงิ น
(หมายเหตุ 20) และออกหนังสือคํ้าประกันงานกอสราง
ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ฯ มีมูลคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิจํานวน 55.48 ลานบาท ตามรายงานการ
ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลคายุติธรรม
19. เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เจาหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
เจาหนี้การคา – บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
เช็คจายลวงหนา
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
– เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
– เจาหนี้อื่น – บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
– ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย รอนําสง
– เจาหนี้กรมสรรพากร
– คาใชจายคางจาย
– ภาษีขายยังไมถึงกําหนด
– เงินปนผลคางจาย
– เงินรับลวงหนา
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

11,705
1,002,777
76,561

322,459
1,913,926
943,719

935,959
11,641,481
551,678
1,770,170
2,612,162
16,714
2,602,643
5,393,277
26,615,127

1,021,969
13,932,407
564,599
1,661,832
46,921
2,602,643
23,010,475

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564
398,652
115,065
8,140,656
522,303
16,714
2,602,643
29,887
11,312,203

196,167
4,218,207
533,344
3,479
2,602,643
8,067,557
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20. เงินกูย ืมและดอกเบีย้ คางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

1,000,000
33,804,823
86,818,030
121,622,853

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564
91,143,103
115,692,600
31,851,485
33,804,823
122,994,588
149,497,423

(1,000,000)
(33,804,823)
(60,471,097)
(95,275,920)
26,346,933

(31,851,485)
(31,851,485)
91,143,103

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินกูยืมบริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
เงินกูยืมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

31,851,485
26,345,102
58,196,587
หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมบริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)
เงินกูยืมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
(31,851,485)
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
(26,345,102)
(58,196,587)
-

(33,804,823)
(33,804,823)
115,692,600

20.1 เงินกูยืมจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
34,000,000
บวก กูเพิ่มระหวางป
19,000,000
หัก จายชําระระหวางป
(21,000,000)
(148,515)
หัก คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย
31,851,485
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดทําสั ญ ญากู ยื ม เงิ น จากบุค คลที ่ ไม เ กี ่ ย วข องกั น 9 ราย จํานวน 34 ลานบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.40 ตอป ครบกําหนดวันที่ 17 มีนาคม 2565 และมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยนําที่ดินของบริษัทยอย (หมายเหตุ 15) เปนหลักทรัพยคํ้าประกัน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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20.2 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
MLR

การชําระคืน
ชําระคืนเปนรายเดือน เริ่มผอนชําระ
งวดที่ 1 – 49 เดือนละ 4.70 – 5.20 ลานบาท
สวนที่เหลือชําระคืนทั้งหมดในงวดที่ 50

หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

26,345,102
(26,345,102)
-

86,818,030
(60,471,097)
26,346,933

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
86,818,030
บวก กูเพิ่มระหวางป
หัก จายชําระระหวางป
(60,472,928)
26,345,102
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หลักประกัน
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด นําเงินฝากธนาคาร และจดจํานองสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและ
อุ ป กรณ สําหรั บ การผลิ ต กระแสไฟฟ าจากพลั งงานแสงอาทิ ต ย (หมายเหตุ 15 และ 16) โอนสิ ท ธิ การรั บ เงิ นสําหรั บ การ
ดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา รวมทั้ง บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผูถือหุนบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด จํานําเงินลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม นอกจากนี้ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด คํ้าประกันเงินกูยืม
ดังกลาว (หมายเหตุ 13)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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21 . หนีส้ ินตามสัญญาเชา
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชา
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
เงินจายชําระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
22,652,298
17,345,997
6,660,000
11,178,000
(547,270)
(1,022,762)
(6,383,624)
(4,848,938)
22,381,404
22,652,297
(7,958,129)
(5,712,743)
14,423,275
16,939,554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินจายชําระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
11,937,523
14,390,417
(2,518,366)
(2,452,894)
9,419,157
11,937,523
(2,656,140)
(2,518,367)
6,763,017
9,419,156

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชา
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา

8,937,000
14,636,200
1,050,000
24,623,200
(2,241,796)
22,381,404

6,737,748
17,583,200
1,150,000
25,470,948
(2,818,651)
22,652,297

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563
2564
3,110,400
3,110,400
7,279,400
10,389,800
10,389,800
13,500,200
(970,643)
(1,562,677)
9,419,157
11,937,523

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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22 . หุนกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

หุนกู
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
หุนกู – สุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกู
หัก สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป
หุนกู – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
135,000,000
135,000,000
(634,828)
(1,630,322)
136,364,172
133,369,678
(136,364,172)
(133,369,678)
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกู สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก กูเพิ่มระหวางป
หัก จายชําระระหวางป
หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
135,000,000
35,000,000
(33,000,000)
137,000,000
(635,828)
136,364,172

บริษัท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภทภายในวงเงินไมเกิน
จํานวน 1,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเทากัน การออกหุนกูมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของหุนกูที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ จํานวน 135 ลานบาท ซึ่งเสนอขายนักลงทุนใน
วงจํากัด หุนกูดังกลาวกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
มูลคาที่ตรา
ไวตอหนวย มูลคารวม อัตราดอกเบี้ย
ครั้งที่
วันที่ออกหุนกู
จํานวนหนวย
(บาท)
(ลานบาท) (รอยละตอป) วันครบกําหนดไถถอน
หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู
1/2563 30 กันยายน 2563
135,000
1,000
135
6.40
17 มีนาคม 2565
1/2564 25 มิถุนายน 2564
2,000
1,000
2
6.40
17 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 1/2563
บริษัทไดตออายุหุนกูที่จะครบกําหนดจํานวน 135 ลานบาท (ครบกําหนดวันที่ 25 มิถุนายน 2564) ออกไปอีก 265 วัน
ครบกําหนดวันที่ 17 มีนาคม 2565

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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23 . หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

เงินรับลวงหนา
เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํารับจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (หมายเหตุ 13)
อื่นๆ
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
2564
41,433
956,054
41,433
41,433
497,159
146,629
111,440,000
111,978,592

86,204
1,188,887

111,440,000
111,481,433

41,433

24 . ประมาณการหนีส้ ินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุ นและกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการในปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จายระหวางป
ยอดคงเหลือสิ้นป

31 ธันวาคม 2563

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 2564
2563
2,484,459
1,918,523

2,698,976

2,179,224

983,629

4,228,868

690,311

668,023

77,635
(1,550,110)
2,210,130

1,099,311
(4,808,427)
2,698,976

141,481
(1,550,110)
1,766,141

(102,087)
2,484,459

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แสดงไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
รบั รูใ นกําไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ย
983,629
4,228,868
690,311
668,023
หนี้สินลดลงจากการเกษียณและเลิกจาง
(4,808,427)
(102,087)
รวม
983,629
(579,559)
690,311
565,936
รับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
77,635
1,099,311
141,481
ขอสมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณประมาณการหนี้สินผลประโยชนข อง
พนักงานมีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด (รอยละตอป)
0.84 – 3.19
0.92 – 2.62
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (รอยละตอป)
5.24
4.36 – 7.79
อัตราการลาออก
ตามชวงอายุของพนักงาน
ตามชวงอายุของพนักงาน
เกษียณอายุ
60 ป
60 ป

อัตราคิดลด (รอยละตอป)
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (รอยละตอป)
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1.91
1.71
5.24
7.79
ตามชวงอายุของพนักงาน
ตามชวงอายุของพนักงาน
60 ป
60 ป

173

I รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56 – 1 One Report)

การวิเคราะหความอ อนไหวของข อสมมติฐานหลั กในการตามหลั กคณิตศาสตรประกั นภัยซึ่ งมีผ ลกระทบเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ต อ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กรณีอัตราเพิ่มขึ้น กรณีอัตราลดลง กรณีอัตราเพิ่มขึ้น
กรณีอัตราลดลง
รอยละ 0.50
รอยละ 0.50
รอยละ 0.50
รอยละ 0.50
อัตราคิดลด
(68,872)
72,646
(55,980)
58,968
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
69,117
(66,261)
55,984
(53,744)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(76,638)
80,731
(62,060)
65,270
การวิเคราะหความออนไหวขางตนอาจไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เนื่ อ งจาก
เป น การยากที ่ ก ารเปลี ่ ย นแปลงข อ สมมติ ฐ านต า งๆที ่ เ กิ ด ขึ ้ น แยกต า งหากจากข อ สมมติ ฐ านอื ่ น ซึ ่ ง อาจ
มีความสัมพันธกัน
การวิ เ คราะห ก ารครบกํ าหนดของจํา นวนผลประโยชน ท ี ่ ต อ งจ า ยในอนาคตก อ นคิ ด ลด ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2564
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป ไมเกิน 5 ป
3,517,443
1,667,011
เกินกวา 5 ป
6,065,431
2,514,502
25 . หนีส้ ินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
26,777,709
24,789,096
26,777,709
24,789,096

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป 2564 และ
2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
ณ วันที่ 1
กําไรขาดทุน
สวนของ
ณ วันที่ 31
มกราคม 2564 กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ผูถือหุน
ธันวาคม 2564
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :
สวนเพิ่มจากคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
(24,789,096)
(1,988,613)
26,777,709
(24,789,096)
(1,988,613)
26,777,709
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
(หนวย : บาท)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :
สวนเพิ่มจากสินทรัพยทางการเงิน
สวนเพิ่มจากคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

(9,618)
(19,503,609)
(19,513,227)

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรขาดทุน
สวนของ
กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ผูถือหุน
9,618
(5,285,487)
(5,275,869)

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
-

(24,789,096)
(24,789,096)

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินไดปจ จุบนั :
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดร อการตัด บัญ ชี
จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,576,842

4,079,834

-

-

1,988,613
5,565,455

5,275,869
9,355,703

-

-
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
จายภาษีเงินไดนิติบุคคลกลางป/ จายชําระระหวางป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายใชสิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563
3,894,845 4,491,156
3,576,842 4,079,834
(3,212,694) (4,302,246)
(2,756,139)
(373,899)
1,502,854 3,894,845

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
682,150 4,014,243
- (3,332,093)
682,150
682,150

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้
กิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
2564
2563
8,131,384 31,955,974
20%
20%
1,626,277 6,391,195

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
3,437,540 138,614
รายไดที่รับรูเพิ่ม
รายไดที่ไมถือเปนรายได/ คาใชจายที่หักไดเพิ่ม (2,690,359) (4,231,500)
คาใชจายที่ไมถือเปนคาใชจาย/รายไดที่หักไดเพิ่ม
3,345
ผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษียกมา
ผลกระทบจากรายการตั ด บั ญ ชี ใ นการจั ด ทํา
งบการเงินรวม
ผลประโยชนจากกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล
(2,373,458) (2,301,654)
ขาดทุนทางภาษีที่ไมรับรูเปนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกตางชั่วคราว
961,979 4,300,327
รวม
(664,298) (2,090,868)
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
961,979 4,300,327

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
กิจการที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รวม
2564
2563
2564
2563
(80,794,666) (90,664,696) (72,663,282) (58,708,722)
20%
20%
20%
20%
(16,158,933) (18,132,939) (14,532,656) (11,741,744)
5,099,534 25,199,851
8,537,074 25,338,465
4,279,383 2,186,852
4,279,383 2,186,852
(20,435,935) (25,191,436) (23,126,294) (29,422,936)
- 6,447,997
- 6,451,342
(287,554) (147,760)
(287,554) (147,760)
13,588,527 (8,308,580)

13,588,527 (8,308,580)

17,491,820 22,025,850
1,026,634
975,541
20,762,409 23,188,315
4,603,476 5,055,376

(2,373,458) (2,301,654)
17,491,820 22,025,850
1,988,613 5,275,868
20,098,111 21,097,447
5,565,455 9,355,703

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : บาท)

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
รายไดที่รับรูเพิ่ม
รายไดที่ไมถือเปนรายได/ คาใชจายที่หักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ไมถือเปนคาใชจาย/รายไดที่หักไดเพิ่ม
ขาดทุนทางภาษีที่ไมรับรูเปนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
2564
2563
(12,246,124)
(84,651,137)
20%
20%
(2,449,225)
(16,930,227)
690,483
4,279,383
(8,564,521)
6,043,880
2,449,225
-

21,939,353
2,186,852
(23,626,057)
6,448,430
9,981,649
16,930,227
-

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่มิไดรับรูในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการ เงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ผลขาดทุนสะสม
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสทุ ธิ

51,056,445
442,026
51,498,471

38,655,488
539,795
39,195,283

16,025,529
353,228
16,378,757

9,981,649
496,892
10,478,541

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมไมไดบันทึกสิ นทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสํ าหรับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีของบริษัทยอยบางแหงจํานวน 53.80 ลานบาท และ 39.20 ลานบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริษัทฯ
จํานวน 18.68 ลานบาท และ 10.48 ลานบาท ตามลําดับ) เนื่องจากฝายบริหารของบริษัท ฯ พิจารณาแล วเห็ นว ายั งมี ค วามไม
แนนอนวาบริษัท ฯ จะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากรายการดังกล าว และหรือวาอาจไมไ ดใ ชเ ป น
รายการหักทางภาษีในอนาคต
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ซึ่งไมไดนําไปรวมในการคํานวณสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมไดใช
255,282,223
193,277,438
80,127,644
49,908,247

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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26 . ทุนจดทะเบียน
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษัท แอดวานซ คอนเนคชั่ น คอร ป อเรชั่ น จํากั ด (มหาชน) ประจําป 2564 เมื่ อวั นที่ 16
พฤษภาคม 2564 มีมติอนุ มั ต ิ ลดทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษัท จํ านวน 189,236,006.75 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
524,999,912.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 335,763,905.75 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน
756,944,027 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ดังกลาว ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
27 . สํารองตามกฎหมาย
บริ ษั ท ฯ ต องจั ด สรรกําไรสุท ธิ ประจําปส วนหนึ่ งไว เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมน อยกว ารอยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ประจําป
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกว ารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
28 . กําไร (ขาดทุน) ตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คํานวณจากกําไร
สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยวิธีถัวเฉลี่ย ถ วงนํ้ าหนั กแสดง
การคํานวณดังนี้
(หนวย : บาท/หุน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
2563
2564
กําไร (ขาดทุน) สวนทีเ่ ปนของผูถ อื หุน ของบริษทั ใหญ
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง (52,626,077)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (23,153,513)
(75,779,590)
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
1,343,055,623
ผลกระทบจากหุนที่ออกและจําหนายระหวางป
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
1,343,055,623
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน (บาท : หุน )
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง
(0.04)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
(0.02)
(0.06)

(39,073,071) (12,246,124) (84,651,137)
(27,851,752)
(66,924,823) (12,246,124) (84,651,137)
1,343,055,623 1,343,055,623 1,343,055,623
1,343,055,623 1,343,055,623 1,343,055,623
(0.03)
(0.02)
(0.05)

(0.01)
(0.01)

(0.06)
(0.06)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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29 . ขอมูลแยกตามสวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมิ นผล
การดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท
กลุมบริษัทประกอบกิจการหลักในการผลิตและจําหนายพัดลมติดเพดาน ใหเชาอสังหาริมทรัพย หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร พัฒนา
อสังหาริมทรัพย ลงทุนในพลังงานทดแทน และการรับซื้อสิทธิเรียกรอง โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงาน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

จังหวะเวลาในการรั บรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึHง
313 11,678
ตลอดช่วงเวลาหนึHง
รวม
313 11,678
กําไรขัAนต้น
313 10,309
รายได้และค่าใช้จ่ายทีHไม่ได้ปันส่วน :
รายได้อืHน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนืHอง
ค่าใช้จ่ายภาษี
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนืHอง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนินงานทีHยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

พัดลมติดเพดาน
2564 2563
646
646
466

144
144
(53)

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
2564 2563
6,100
6,100
2,415

รับเหมาก่อสร้าง
2564 2563

6,000
- 17,138 17,385
6,000 17,138 17,385
1,767 3,964 1,378

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
2564 2563
299
299
299

พลังงานทดแทน
2564 2563
5,502
5,502
(518)

การซืAอมาขายไป
2564
2563
-

2563

3,435
(3,919)
(103,988)
166
(17,618)
1,085
(49,510)
(5,565)
(55,075)
(23,154)
(78,229)

4,495
(6,040)
(91,157)
228
(19,606)
(1,046)
(30,857)
(9,355)
(40,212)
(27,852)
(68,064)

106,569 116,230
18,083 17,785
124,652 134,015
71,329 82,269

2564

รวม

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

- 94,654 98,552
256
256 94,654 98,552
256 64,390 68,612

ให้กยู้ ืม
2564 2563

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ A นสุ ดวันทีH 31 ธันวาคม

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ A นสุ ดวันทีH 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนีA
ทีHดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อืHน
สิ นทรัพย์รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63
207,020
443,070
707,156
491,646
914,176
934,716
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กําไรขั้นตนของแตละสวน
งานภู ม ิ ศ าสตรเ กิ ดขึ้ นจากยอดขายหั กด วยต นทุ นขาย ซึ ่ ง คํ านวณจากกํ าไรขั ้ นต นของกลุ ม บริษั ท สิ นทรั พ ย อื ่ น ๆ ส วนใหญ จะ
ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และอื่น ๆ
30. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด และบริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการผลิต
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย โดยไดรับสิทธิประโยชนหลัก ๆ ดังนี้
1) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ
3) การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2)
4) ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับการสงเสริม
5) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา คานํ้าประปาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ
6) อนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหัก
คาเสื่อมราคาตามปกติ
7) อื่น ๆ ตามที่ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน
ทั้งนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดวย
31. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
31.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม

วงเงินกูยืมระยะยาว
วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
วงเงินแฟคเตอริ่ง

สกุลเงิน
(หนวย)
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใชไป คงเหลือ ทั้งสิน้
ใชไป คงเหลือ
228.00 228.00
- 228.00 228.00
9.68
1.95
7.73
1.79
1.77
0.02
30.00
- 30.00 30.00
- 30.00

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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32. คาใชจายตามลักษณะ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญดังนี้
(หนวย : บาท)

การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
คาที่ปรึกษา คาบริการและคาธรรมเนียมอื่น

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
5,314,412
7,903,305
1,692,827
1,311,123
608,665
7,524,244
164,508
251,179
32,162,479
42,670,121 20,988,807 22,416,751
45,455,808
46,668,382
4,414,622
4,939,554
36,506,652
500,666
6,581,212 25,873,316
705,660
19,401,528
363,032
6,017,629
21,249,240
36,177,571 12,790,752 28,750,786

33. เครือ่ งมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน สินทรัพยทางการเงินอื่น เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืม หุนกู หนี้สินตามสัญญาเช า
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงอั นเกี่ยวเนื่ องกั บการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ยนในตลาด และจากการที่คู ส ั ญ ญา
ไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งกลุมบริษัทจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามกลุ ม
บริษัทไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญา
ของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริ ษั ทมี ความเสี่ ยงด านการใหส ิ นเชื ่ อที ่เกี ่ยวเนื ่ องกั บบั ญชีล ู กหนี ้ การค า ฝายบริ หารควบคุ มความเสี ่ยงนี้ โดยการกํ าหนด
ใหมีนโยบายและวิ ธี การในการควบคุ มสินเชื ่ อที ่เหมาะสม ดังนั้นบริษัท ฯ จึงคาดวาจะไม ไดรั บความเสียหายที ่ เป นสาระสํ าคั ญ
จากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัท ฯ ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัท ฯ มีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมี อยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัท ฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมและเจาหนี้สัญญาเชาทาง
การเงินที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยูในระดับตํ่า

การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมไดเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
-

26.62
58.20

26.62
58.20

26.62
58.20

-

-

23.01
121.62

23.01
121.62

23.01
121.62

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นแสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสิ นทรั พยและ
หนี้สินทางการเงินแตละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
2563
2564
มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมผาน
มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมผาน
รวม
ราคาทุน
กําไรขาดทุน
ผานกําไร
รวม
ราคาทุน
กําไรขาดทุน
ผานกําไร
ตัดจําหนาย ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
ตัดจําหนาย ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
51.79
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
16.80
16.80
16.80
51.79
51.79
0.10
0.10
0.10
58.16
58.16
58.16
สินทรัพยทางการเงินอื่น
54.38
54.38
54.38
48.09
48.09
48.09
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
3.37
3.37
3.37
3.41
3.41
3.41
8.19
8.19
8.19
7.22
7.22
7.22
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
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หนีส้ นิ ทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

(หนวย : ลานบาท)

-

5.02
-

11.31
122.99

23.27
0.34
11.31
122.99

23.27
5.02
0.34
11.31
122.99

23.27
5.02
0.34
-

0.02
-

8.07
149.50

4.73
4.25
353.84

8.07
149.50

4.73
0.02
4.25
353.84

8.07
149.50

4.73
0.02
4.25
353.84

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

-

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมผาน
มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมผาน
รวม
ราคาทุน
รวม
ราคาทุ
น
กําไรขาดทุน
ผานกําไร
กําไรขาดทุน
ผานกําไร
ตัดจําหนาย ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
ตัดจําหนาย ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
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5.71
7.96
136.36 133.37

13.10
-

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนีส้ นิ ทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกู
16.11
-

1.32
-

0.83
-

58.20 121.62
-

26.62
-

23.01
-

26.62 23.01
MLR
MLR
58.20 121.62
22.38 22.65 4.55 – 6.03 4.55 – 6.03
6.40
6.40
136.36 133.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ
ภายใน 1 ป
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รวม
ขึ้นลงตามราคาตลาด ไมมีอัตราดอกเบี้ย
มากกวา 5 ป
1 - 5 ป
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563
2563
2564
(รอยละตอป) (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
0.02
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
0.02
0.63 51.79 16.80
0.35
- 51.42 16.15
0.10
0.10 58.16
- 58.16
สินทรัพยทางการเงินอื่น
- 48.09 54.38 48.09 54.38
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
3.41
3.37 5.58 – 15.00 5.58 – 15.00
3.41
3.37
8.19
7.31
7.11
7.31
1.08
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
-
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หนีส้ นิ ทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกู

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
\เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

353.84

2.66
2.52
136.36 133.37

-

ภายใน 1 ป
2564 2563

122.99
6.76
-

-

149.50
9.42
-

อัตราดอกเบี้ยคงที่
1 - 5 ป
2564 2563
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-

-

มากกวา 5 ป
2564 2563

-

-

23.20
-

4.65
11.31
-

0.07
5.02
0.34
-

7.50
8.07
11.31
7.50
122.99 149.50 7.50
9.42 11.94 4.55 – 6.03 4.55 – 6.03
6.40
136.36 133.37 6.40

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
2563
2564
2563
(รอยละตอป) (รอยละตอป)

4.73
23.27
0.02
5.02
4.25
0.34
- 353.84

2564

รวม

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8.07
-

0.08
0.02
4.25
-

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามราคาตลาด ไมมีอัตราดอกเบี้ย
2564 2563 2564 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : ลานบาท)
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34. การประมาณมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แตไมรวมถึงรายการที่มลู คายุติธรรมใกลเคียงกับ
ราคาตามบัญชี
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
ขอมูลระดับที่ 1
ขอมูลระดับที่ 2
ขอมูลระดับที่ 3
รวม
2564
2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพยทางการเงินอื่น
58.16
0.10
- 58.16
0.10
- 165.75 752.59
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
- 165.75 752.59
ที่ดินรอการพัฒนา
- 60.50
- 60.50
หุนกูแ ละตั๋วแลกเงิน
168.22 167.17
- 168.22 167.17
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพยทางการเงินอื่น
หุนกูแ ละตั๋วแลกเงิน

ขอมูลระดับที่ 1
2563
2564
5.02
0.02
168.22 167.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขอมูลระดับที่ 2
ขอมูลระดับที่ 3
รวม
2564 2563 2564 2563 2564 2563
5.02
0.02
- 168.22 167.17

35. คดีความทีอ่ ยูร ะหวางดําเนินการ
คดีความที่ 1
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทดําเนินการยื่นฟองอดีตกรรมการผูอนุมัติรายการซื้อที่ดินเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และรายการ
ขยายและปรับปรุงอาคารพลับพลา หอถายภาพเจานายเมืองเหนือ ทานํ้าลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม ) จํากัด เปน
คดีอาญาตอศาลอาญาพระโขนง เปนคดีหมายเลขดําที่ 269/2563 ในความผิดฐานเป นกรรมการไมปฏิบ ัติห น าที่ ด วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต เปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายและเปนการกระทําโดยทุจริต เพื่อ
แสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย พ.ศ.
2535 มาตรา 89/7, 281/2, 311, 313, 314 และ 315 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84 และ 86 กับบุคคลและ
นิติบุคคลรวม 9 ราย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาลอาญาพระโขนงอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ โดยศาลอุทธรณพิพากษาแกใหประทับรับฟองโจทก
เฉพาะจําเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 ไวพิจารณา

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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คาใชจายในการดําเนินคดีความดังกลาว
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติรับทราบใหบริษัททําสัญญาจางวาความ โดยบริษัทไดทาํ
สั ญ ญาว า จ า งสํ า นั ก งานกฎหมายจั ด หาทนายความเมื ่ อ วั น ที ่ 20 ธั น วาคม 2562 และฉบั บ แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม เมื ่ อ วั น ที่
25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใหยื่นฟองดําเนินคดีทั้งแพงและอาญากับ 1) อดีตกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูอนุมัติร ายการระหวา งกัน
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและ 2) บุคคลภายนอก ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษ ตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
ทนายความไดยื่นฟองเปนคดีอาญากับกลุมบุคคลดังกลาวขางตนแลว ทั้งนี้ ค าดําเนินคดี แบงชําระเปน 2 สวน คือ สวนแรก
คาใชจายในการดําเนินคดีจํานวนเงิน 15 ลานบาท กําหนดการจายชําระคาบริการ งวดแรก เมื่อวันทําสัญญาวาจางจํานวนเงิน 10
ลานบาท งวดที่สอง เมื่อยื่นฟองตอศาลจํานวนเงิน 2.5 ลานบาท งวดที่สาม เมื่อศาลมีคําสั่งประทับรับฟองในคดีอาญา จํานวนเงิน
2.5 ลานบาท และสวนที่สอง คาจางวาความเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 10 ลานบาท กําหนดชําระเมื่อการดําเนินคดีอาญาเสร็จสิ้ นจาก
ศาลและบริษัทไดรับเงินคาซื้อขายทรัพยสินตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินครบถวน สวนคดีแพงปจจุบันอยูร ะหว างการเตรีย มการ
ดําเนินคดี
คดีความที่ 2
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อดีตกรรมการ 1 ราย และบุคคลที่เกี่ยวของ 2 ราย เปนโจทกรวมกันฟองอาญาบริษัทและกรรมการ
ของบริษัท จํานวน 7 ราย จํานวน 3 คดี ในความผิดขอหารวมกันฟองเท็จ (จากการที่บริษัทดําเนินการฟองรองในคดี ค วามที่ 1)
คาเสียหาย 50 ลานบาทตอราย รวม 150 ลานบาท พรอมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.50 ตอป ทั้งนี้ ศาลไดนัดไตสวนมู ลฟ อง วันที่
14 กันยายน 2563
เนื่องจาก เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบเปนวงกวาง รวมทั้งการพิจารณาคดีข องศาล
ทุก ๆ ศาลดวย ศาลไดนัดพรอมเพื่อสอบถามผลคดีเปนวันที่ 16 สิงหาคม 2564
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โจทกทั้ง 3 คดีไดยื่นคํารองขอถอนฟองและศาลมีคําสั่งอนุญาตใหโ จทกทั้ ง 3 คดีถอน
ฟองได
คดีความที่ 3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด ไดยื่นฟองรองบริษัท เวลท พาวเวอร โซลูชั่น จํากัด ตอศาลแพงในขอหา
ผิดสัญญารวมลงทุน โดยเรียกคาเสียหายจํานวน 14.44 ลานบาท โดยศาลกําหนดนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทกใ นวั นที่ 12
กรกฎาคม 2564 จําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแลวแตไมยื่นคําใหการตอสูคดีภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
โจทกจึงยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ
ตอมาจําเลยยื่นคํารองขออนุญาตยื่นคําใหการ ศาลนัดไตสวนคํารองในวันที่ 14 กันยายน 2564
ตอมาศาลไดกําหนดวันนัดสืบพยานโจทกและจําเลยในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2565

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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36. การเปดเผยขอมูลที่สาํ คัญเกีย่ วกับสัญญากอสราง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายไดคางรับจากงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาแสงอาทิตยแบบบนหลัง คา ที่รวมอยู
ในมูลคางานที่ทําเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระในงบการเงินแสดงรายละเอียดดังนี้

ตนทุนงานโครงการจนถึงปจจุบัน
กําไร (ขาดทุน) ที่รับรูจนถึงปจจุบัน
ตนทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไร (ขาดทุน)ที่รับรูจนถึงปจจุบัน
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจาง

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
16,129,227
15,854,344
4,135,086
1,530,872
20,264,313
17,385,216
(8,183,160)
(8,183,160)

รายไดคางรับจากโครงการ

12,081,153

9,202,056

37. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ท ี ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท แอดวานซ คอนเนคชั ่ น คอร ป อเรชั ่ น จํ า กั ด (มหาชน) ครั ้ ง ที ่ 3/2565 วั น ที่
11 กุมภาพันธ 2565 มีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท เอซีซี โกลบอล เทรด จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท (หุน
สามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 99,994 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการประกอบกิจการคาทุเรียน ทุเรียนแชแข็ง และผลิตภัณฑจากทุเรียน สม และผลิตภัณฑจากส ม รวมทั้งผลไม
ทางการเกษตรอื่นๆ บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565
38. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทแลว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ยอย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ
รายชื่อและประเภทของกรรมการ สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังตอไปนี้

" บริษทั ยอย :
1. บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
!
นายอังกูร พิมพะกร
!
นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูม ีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูม ีอนาจลงนาม”

2. บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (“ACC I”) เปลี่ยนเชื่อ จาก บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอนาจลงนาม”
!
นายพลาคม ชัยกิตติศิลป
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอนาจลงนาม”
!
นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอนาจลงนาม”
3. บริษัท เอซีซี แลนดมารค จํากัด (ACC L”)
!
นางงามนิจ เรืองศร
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
!
นายอังกูร พิมพะกร

ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

4. บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด (“ACC G”)
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูม ีอํานาจลงนาม”
“บริษัทฯ ไดโอนหุนทั้งหมดใหบจ.ไทยลานนา ฟูด แอนด คัลเชอรัล เซ็นเตอร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2565”

5.

บริษัท บริหารสินทรัพย เอซีซี แคปปตอล จํากัด (“ACC C”) เปลี่ยนชื่อ บริษัท เอซีซี แคปปตอล จํากัด
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายมนัส พระมาลัย
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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6. บริษัท บางปะกง โซลา เพาเวอร จํากัด (“BSP”)
!
นางสาวยุพาภรณ อยูชั่วกัลป
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอนุสรณ ไกรวัตนุสสรณ
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
7. บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด (“SSL”)
!
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
!
นายอังกูร พิมพะกร
!
นางสุพิน ศิริโภค
!
นายพีรพงษ วัยนิพิฐพงษ
8.

9.

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง

“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จํากัด (“ACC CAN”)
!
นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
!
นายอังกูร พิมพะกร
!
นางสุพิน ศิริโภค
!
นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
!
นายอุทิศ อติมานะ

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง

“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
“กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส จํากัด (“ACC UT”)
!
นายอังกูร พิมพะกร
!
นางสุพิน ศิริโภค
!
นายสมพล ตรีภพนารถ

ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูม ีอํานาจลงนาม”
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

10. บริษัท ไฮ แคนนาบิซ ครอป จํากัด (“CNC”) เปลี่ยนชื่อเปน บจ.แคนนาบิซ ครอป
!
นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายณฐนน วัชโรทัย
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
11. บริษัท ไฮ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด (“HIT”)
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายพีรพงษ วัยนิพิฐพงษ
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูม ีอํานาจลงนาม”
!
นายธนันทรัฐ ศรีเมฆารัตน
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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" บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ :
1. บริษัท ดับบลิว.โซลา จํากัด (“W.Solar”) (บริษัทฯถือหุนสัดสวนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน)
!
นางสาวยุพาภรณ อยูชั่วกัลป
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายจักร จามิกรณ
ดํารงตําแหนง “กรรมการ
!
นางสาววินิตา จามิกรณ
ดํารงตําแหนง “กรรมการ
!
นางสาวกรนันท สุคนธฤทธิกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายกิตติ กนกอุดมทรัพย
ดํารงตําแหนง “กรรมการ
!
นายพีรพงษ วัยนิพิฐพงษ
ดํารงตําแหนง “กรรมการ
2.

บริษัท 105 โซลา เพาเวอร จํากัด (“105.Solar”) (บริษัทฯถือหุนสัดสวนรอยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียน)
!
นางสาวยุพาภรณ อยูชั่วกัลป
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายพูลศักดิ์ เทศนิยม
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นายอังกูร พิมพะกร
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”
!
นางสุพิน ศิริโภค
ดํารงตําแหนง “กรรมการผูมีอํานาจลงนาม”

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชือ่
ทีอ่ ยู

บริษัท ศักดิ์เศรษฐคอนเซาทติ้ง จํากัด โดยนายธนัท วรเศรษฐศักดิ์
651/110 ซ.สวนพลู1 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท: +66 (0)81-754-3221 E-Mail: thanut_w@hotmail.com
ทักษะความสามารถ
• เชี่ยวชาญในดานบัญชีและการตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณการทํางานทางวิชาชีพ ไดรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของประเทศไทย และประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)
• สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ไดอยางชํานาญ
• มีความเปนทั้งผูนําและสามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี
• มีทักษะในการสื่อสารไดเปนอยางดีซึ่งทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประวัตกิ ารศึกษา
• มหาวิทยาลัยเมลเบิรน, เมืองเมลเบิรน, รัฐวิคตอเรีย, ประเทศออสเตรเลีย ป 2554 - 2555
ปริญญาโท Professional Accounting, จบที่คะแนนเฉลี่ย 81/100และ ไดรับเกียรติยศคณบดี
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพ, ประเทศไทย ป 2547 - 2550
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, เกรดเฉลี่ย 3.90/4.00, เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดรับเหรียญทองของสาขาเอก
ประวัตกิ ารทํางาน
• ตําแหนง: ผูกอตั้ง, หุนสวน และกรรมการผูจัดการ
เม.ย. 2560 – ปจจุบัน
บริษัท ศักดิ์เศรษฐคอนเซาทติ้ง จํากัด กรุงเทพ, ประเทศไทย
http://www.sakcess.co.th
• ตําแหนง: หุนสวนผูสอบบัญชี
ส.ค. 2555 - เม.ย. 2560
บริษัท แมคมิลแลนดวูดส (ไทยแลนด) จํากัด กรุงเทพ, ประเทศไทย
http://www.mcmillanwoods.com
• ตําแหนงสุดทาย: ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส
พ.ย. 2550 - ม.ค. 2554
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสค คููเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)
http://www.pwc.com/th/en
กรุงเทพ, ประเทศไทย
รางวัลทีไ่ ดรบั และกิจกรรมทีเ่ ขารวม
• สมาชิกของผูบริจาคโลหิตหมูเลือดพิเศษ – สภากาชาดไทย, ปรเทศไทย
• ไดรับทุนการ ศึกษา Endeavour Postgraduate Awards ป 2554, โดย Department of Education, Employment
and Workplace Relations (DEEWR), Australian Government: เปนทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขึ้นไปในประเทศออสเตรเลีย
• ไดรับรางวัลผลการทํางานดีเดน PwC ป2550-2553
• ไดรับทุนเรียนดี PwC scholarship ป2549
• ไดรับทุนภูมิพลป 2550 เปนผูไดรับเหรียญทองในสาขาบัญชี: คือเปนผูที่ไดเกรดเฉลี่ยสูงสุดของคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย
• ไดรับทุน SCG talented ป 2550 โดยกลุมบริษัท สยามซีเมนตกรุป จ ากัด (มหาชน) : เปนรางวัลที่ใหแกผูที่ไดเกรดเฉลี่ย
สูงสุดในสาขาการบัญชี ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• เปนผูชวยอาจารยของวิชาบัญชีขั้นสูง ชั้นเรียนพิเศษ ป 2549
• เปนหนึ่งในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําาแหนงที่ปรึกษา
อาวุโสและนักศึกษาสัมพันธ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ
" บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม) จํากัด
หลักทรัพย

ที่ดิน 6 แปลง เนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 58 ตารางวา
อาคารสิ่งปลูกสราง 23 รายการ ศูนยวัฒนธรรม อาหาร และการแสดงลานนา (คุมขันโตก)
เลขที่ 139 โครงการเชียงใหมบิสซิเนส พารค (CBP) ถนนสายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด (ทล.118)
ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มูลคารวม 522.39 ลานบาท

ผูประเมินราคา

บริษัท เอส.แอล. สแตนดารด แอพไพรซัล จํากัด
นายเชษฐา ใจคุณ

วันที่ประเมิน

14 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงคการประเมิน

เพื่อทราบมูลคาตลาดปจจุบันของสินทรัพย เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ

" บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจี จํากัด
หลักทรัพย

ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร - งาน - ตารางวา
ซอยเขาหาดแหลมหงา ถนนบานแหลมหงาอนุสรณ
ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มูลคารวม 66 ลานบาท

ผูประเมินราคา

บริษัท เอส.แอล. สแตนดารด แอพไพรซัล จํากัด
นายเชษฐา ใจคุณ
9 ธันวาคม 2563

วันที่ประเมิน

วัตถุประสงคการประเมิน เพื่อตองการทราบมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสิน เพื่อใชสําหรับวัตุประสงค
สาธารณะ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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" บริษัท สระบุรี โซลาร จํากัด
หลักทรัพย โรงผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Plant) ขนาดกําลังการผลิต 5.871 เมกกะวัตต
สิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 9 แปลง เนื้อที่ดิน รวม 45-2-30.0 ไร หรือ 18,230.0 ตารางวา มีกําหนด 25 ป ปจจุบัน
อายุสัญญาคงเหลือ 16 ป 1 เดือน พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 2 รายการ สวนพัฒนาควบ จํานวน 3 รายการ และ เครื่องจักร
พรอมมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ
113/1-11 หมู 2 ซอยชุมชนคลองหวยลี่หมูที่ 2-5 ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
ระหวางกิโลเมตรที่ 4-5 ตําบลตลิ่งชั่น อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
มูลคารวม 204.54 ลานบาท
ผูประเมินราคา
วันที่ประเมิน

บริษัท เอส.แอล. สแตนดารด แอพไพรซัล จํากัด
นายเชษฐา ใจคุณ
9 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงคการประเมิน

เพื่อวัถตุประสงคสาธารณะ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน
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