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วิสยัทศัน์ 

บรษิทัฯ จะไมเ่พยีงแต่สรา้งสรรคพ์ฒันาโครงการหรอือาคารบา้นเรอืนเทา่นัน้ หากแต่มุง่ทีจ่ะสรา้งสรรพฒันาอนาคตของ

ผูบ้รโิภค บรษิทัเชื่อในปรชัญาของการผสมผสานระหวา่งการออกแบบทีส่วยงาม และประโยชน์ของการใชส้อย เพือ่ใหไ้ด้

สนิคา้ทีย่นืหยดัต่อการเวลา เพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสงูสดุของผูบ้รโิภค ทัง้น้ีในการทีบ่รษิทัฯจะบรรลุจุดมุง่หมาย 

จกัตอ้งดาํเนินธุรกจิอยา่งถกูตอ้งดว้ยกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และ ความซื่อตรงต่อทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

พนัธกิจ 

1.พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ตอบรบัความตอ้งการของตลาดในปจัจุบนัรวมถงึอนาคต 

2.เป็นหน่ึงในบรษิทัอสงัหารมิทรพัยช์ัน้นํา ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3.ใหบ้รกิารการบรหิารจดัการทีด่นิทีด่เียยีมและแตกต่าง  ทัง้ต่อลกูคา้บุคคลและองคก์ร 
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สารจากคณะกรรมการ 

  

คณะกรรมการของ บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั(มหาชน) เหน็ขอบแผนการปรบักลยทุธใ์นการ

พฒันาโครงการท่ีมุ่งเน้นโครงการท่ีสามารถโอนและรบัรู้รายได้อย่างรวดเรว็ มีกลุ่มเป้าหมาย

ชดัเจน เน้นงานดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ พร้อมมุ่งมัน่เดินหน้าพฒันาโครงการให้เป็น

โครงการคณุภาพสร้างเสรจ็ พร้อมโอน พร้อมเข้าอยู่ 

 

 เราเช่ือมัน่ในพลงัของการออกแบบว่าดีไซน์สามารถขบัเคล่ือนจินตนาการของคณุได้ เรา

มุ่งมัน่ใช้พลงัของการดีไซน์ ด้วยตรรกะแห่งความสมดลุ เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยัให้เป็นพิมพเ์ขียวของ

การใช้ชีวิตและการลงทุนท่ีคุ้มค่าของคณุในอนาคต สมดัง่ปรชัญาของบริษทัฯ ท่ีว่า  

“AQ ESTATE BLUE PRINTING YOUR FUTURE’’ 
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คณะกรรมการบริษทั 

1. นายสมชาย  ควูจิติรสวุรรณ   ประธานกรรมการ 

2. นายสทุธศิกัดิ ์ วจปิียนนัทานนท ์  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามและกรรมการบรหิาร 

3.  นายภพ  เพชรสวุรรณ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ รกัษาการประธานเจา้หน้าที ่

บรหิาร 

4.  ดร.สทุศัน์  จนักิง่ทอง  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

5. ดร.รญัชนา  รชัตะนาวนิ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

6. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู  กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ผศ.ดร. ภกัด ี มะนะเวศ   กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ          

8. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ  กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั 

1. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ 
ตาํแหน่ง              ประธานกรรมการ  

 อาย ุ65 ปี            ถอืหุน้บรษิทัฯ จาํนวน -  หุน้ 
(แต่งตัง้เดือนมีนาคม 2559) 
 การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน             - ครัง้ 
 การเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    -    ครัง้  
  

 
คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 14 มคี.2559 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.เอควิ เอสเตท 

เนตบิณัฑติไทย รุน่ที ่27     สน.อบรมศกึษากฎหมาย 2551 -ปจัจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ
สนง.คณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

เนตบิณัฑติยสภา 2551 -ปจัจบุนั 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

สนง.คณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

หลกัสตูรอยัการจงัหวดัรุน่ที ่9/2530 2523 -ปจัจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ
คณะกรรมการพจิารณา
อุทรณ์ กรมศุลกากร 

รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  2554 - ปจัจบุนั 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั โรงพยาบาลธนบุร ี
จาํกดั 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 76 ม.ค.2559 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรมิามารนี จาํกดั 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2556- ก.ย.2558 อธบิดอียัการ 
สนง.คดเีศรษฐกจิและ
ทรพัยากร 

(วตท.) รุน่ที ่9 2554-2556 อธบิดอียัการ สนง.คณะกรรมการอยัการ 
หลกัสตูร Training for the Role of the Chairman 
Program 

      

หลกัสตูร Training for the Role of the Nomination and        

Governance Committee        

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน(วพน.)       

รุน่ที ่2       
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2. นายสทุธิศกัด์ิ วจีปิยนันทานนท ์
ตาํแหน่ง                    กรรมการบรหิาร 

อาย ุ46    ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน  12/12 ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัโคโรราโด  พ.ค.55 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2555-ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั เอ พลสั แพลนเนอร ์
จาํกดั 

ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั 

ทะเบยีนวชิาชพี ทีป่รกึษาทางการเงนิ  2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั 

ชมรมวาณชิธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์ 2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั 

  2556 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั 

  2556 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด ์
รสีอรท์ จาํกดั 

  ต.ค.2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วลิล่า นครรนิทน์ จาํกดั 

  2551 -2554  
กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทั แคปปิตอล อลัไลแอนซ ์
จาํกดั 
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3. นายภพ เพชรสวุรรณ 
ตาํแหน่ง             กรรมการบรหิาร และ รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

    อาย ุ50    ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

     การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน  12/12 ครัง้  

     การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

คุณวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

และประวตักิารอบรม 
ชว่งเวลา ตาํแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บรษิทั 

  

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ค.2555- ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

ปรญิญาตร ีสาขาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต.ค. 2558 – ปจัจบุนั รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

ใบรบัรองวชิาชพี สถาบนัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมกรรมการบรษิทั (IOD) 

ตค.2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั 

 
ตค.2558 - ปจัจบุนั กรรมการ 

บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์ี
สอรท์ จาํกดั 

 ตค.2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก.วลิล่านครนิทร ์

 2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั 

 2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั 

 2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั 

 2556-ปจัจบุนั กรรมการ บร่ษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

 2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ จาํกดั 

 ต.ค.56 -  ต.ค.58 ผูช้ว่ยกรรมการผจก.อาวโุสดา้นธุรกจิพเิศษ บมจ.เอควิ เอสเตท 

 2556-14 พค.2558 กรรมการ 
บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั 
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4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง 
ตาํแหน่ง              กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 อาย ุ45    ไม่มีการถือหุ้นบริษทัฯ 
(ได้รบัการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558) 
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน     3 ครัง้  

     การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    - ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 9 ตค. 2558 - ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ.เอควิ เอสเตท 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอส.เจ. แคปปิตอล ออโต้
ลสี จาํกดั 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  ปจัจบุนั 
ทีป่รกึษา พลเอกองอาจ พงษ์
ศกัดิ ์

สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

  
ปจัจบุนั เลขานุการ 

ประจาํคณะกรรมการธกิาร
กฎหมาย กระบวนการยุตธิรรม
และกจิการตาํรวจ 
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5. ดร.รญัชนา รชัตะนาวิน 
ตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
อาย ุ45 ปี  ไม่มีการถือหุ้นของบริษทัฯ 
(ได้รบัการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558) 
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน     3 ครัง้  

     การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    - ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

 -Doctor of Philosophy(International 
Business) 

9 ต.ค.58 – ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ.เอควิ เอสเตท 

Concentration: Finance and Marketing Asian 2556- ปจัจบุนั กรรมการ กรรมการพจิารณาแผนธุรกจิ โครงการ ABI 

Institute of Technology , 2004     (Authorized Business Incubators) สาธติ 
 - M.B.A. (Business Administration),Salem 
State 

2555 - ปจัจบุนั กรรมการ 
สมาคมหน่วยบม่เพาะธุรกจิและอุทยาน
วทิยาศาสตรไ์ทย 

College,Massachusetts,U.S.A. ,1996 2551 – ปจัจบุนั 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไซแมท เทคโนโลย ี 

  - บธ.บ. การเงนิและการธนาคาร        

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง       

อบรม       
Director Accreditaton Program (DAP) ปี  
2550 
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6. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
ตาํแหน่ง             กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ63    ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน           11/12  ครัง้  
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จาํนวน        4/4    ครัง้  
การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน           1/1      ครัง้(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

Master of Education (Curriculum and Teaching  2558 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอควิ เอสเตท 

Methodology  Beijing Languages and Cultural 
University 

2556 - ปจัจบุนั 
กรรมการอสิระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เอควิ เอสเตท 

ปรญิญาโทบรหิารธรกุจิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ปจัจบุนั 
กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ย ูซติี ้

เนตบิณัฑติไทย  2556 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ.เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์
Bechelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 
Economics) 

2556 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.อสีเทริน์ โพลเีมอร ์
กรุป๊ 

Beijing Languages and Cultural University 2555 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เจนเนอรลั เอนจิ
เนียริง่ จาํกดั (มหาชน) 

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2550 -  ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ 
พารท์เนอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2548 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั แนเชอรลั พารค์ 
จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารฝึกอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย(IOD) 

2548 - ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก 
จาํกดั (มหาชน) 

Director Accreditation Program (DCP) 2548 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั โบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ 
จาํกดั 

Director Certification Program (DCP) 
2547 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท์
แอนดล์สี จาํกดั (มหาชน) 

Audit Committee Program (ACP) 2547 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั อนัดามนั ลองบชี รี
สอรท์ จาํกดั 

  2546 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั กระบี ่เซาเทอรน์ 
บชี จาํกดั 

  2546 - ปจัจบุนั กรรมการ 
บรษิทั เชยีงใหม ่ฮอ็ท
สปรงิ จาํกดั 

  2546 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ซนิเทค็ คอน
สตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

  
2540 - ปจัจบุนั กรรมการ 

บรษิทั พรอสเพค คอน
ซลัติง้ จาํกดั 
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7. ผศ.ดร.ภกัดี มะนะเวศ 
    ตาํแหน่ง              กรรมการอสิระ 
    อาย ุ52     ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ 
     (ได้รบัการแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2558 ตามมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2558) 
 การเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการในปี 2558 จาํนวน  11/12 ครัง้ 
 การเข้าร่วมการประชมุผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558     จาํนวน        1/1 ครัง้(จดัเมือ่วนัที2่0 เมษายน 2558) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

D.Eng. Industrial Engineering  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ตค.2558 – ปจัจบุนั 
 

27 ก.พ.58-ปจัจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอสิระ 

บมจ.เอควิ เอสเตท 
 
บมจ.เอควิ เอสเตท  

Ph.D.(International Business Management) 
American University,USA. 

2552 - ปจัจบุนั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ มหาวทิยาลยัแสตมฟอรด์ 

M.B.A.   University of Liverpool, UK. 14 มคี. 59 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอควิ เอสเตท  

M.B.A.   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วคิ แอนด ์ฮุคลนัต ์
B.Eng.(Civil engineering) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2555-2557 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.พฤกษาเรยีลเอตเตรท 

ประวตักิารฝึกอบรม   (กลุ่มกจิการประเทศอนิโดนีเซยี)   
หลกัสตูรการบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที ่43 
(RECU)  

2547-2555 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ.บรกิารเชือ้เพลงิการบนิ
กรงุเทพ 

จากสมาคมผูบ้รหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547-2555 กรรมการ 
บรษิทั บรกิารน้ํามนัอากาศยาน 
จาํกดั 

หลกัสตูร SCB IEP(Intelligent Entrepreneur 
Program) รุน่ 6 

2547-2555 กรรมการ บรษิทั ขนสง่น้ํามนัทางทอ่ จาํกดั 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและธ.ไทยพาณชิย ์
จาํกดั(มหาชน) 

2547-2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เจพ-วนั แอสเซท็ จาํกดั 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมอืงการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย 

      

สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ 17 จากสถาบนั
พระปกเกลา้  

      

หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คง รุน่ 3       
จากสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั
ป้องกนัประเทศ 

      

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน รุน่ 22 

      

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร       
ประกาศนียบตัรดา้นกรรมการรุน่ที ่50  จาก
สถาบนัสง่เสรมิกรรมการไทย 
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8. นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ 
ตาํแหน่ง             กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ29 ปี   ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทั   

(แต่งตัง้เมือ่ 9 ตค.58) 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน            3/12 ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 จาํนวน   1/4  ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน     -  ครัง้(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

และประวติัการอบรม 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

  

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม) สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

9 ตค. 2558 - ปจัจบุนั 
กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เอควิ เอสเตท 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ) สาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

2552 - ปจัจบุนั นกับญัชอีสิระ 
บรษิทั  สมารท์แทก็ คอมมนิูเคชัน่ 
จาํกดั 

  2552 - ปจัจบุนั นกับญัชอีสิระ บรษิทั จ-ีแทรค จาํกดั 

  2552 - ปจัจบุนั นกับญัชอีสิระ บรษิทั  เวอิรค์ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั 

  2552 - ปจัจบุนั นกับญัชอีสิระ สาํนกับญัชแีละการภาษอีากรสากล 

  
2552 - ปจัจบุนั นกับญัชอีสิระ 

บรษิทั เอส.ท.ีด.ีแครเิปอรเ์บรค 
จาํกดั   
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สภาวะธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์และภาวะการแข่งขนั 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดร้ายงานวา่เศรษฐกจิไทยในปี 2558 ขยายตวัจากเดมิ โดยมปีจัจยัภายในประเทศ

สนบัสนุนไดแ้ก่ การลงทุนของภาครฐัมากขึน้ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ การลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัสงูขึน้ 
การขยายตวัของการสง่ออก  และอกีทัง้การทอ่งเทีย่วมแีนวโน้มฟ้ืนตวัไดเ้รว็ขึน้หลงัจากสถานการณ์การเมอืงคลีค่ลาย แต่
อยา่งไรกต็ามยงัมอุีปสรรคไดแ้ก่ ภาระหน้ีครวัเรอืนยงัคงอยูร่ะดบัสงู รายไดภ้าคเกษตรตกตํ่าจากปญัหาผลผลติ สว่น
ปจัจยัภายนอกประเทศทีช่ว่ยสนบัสนุนเศรษฐกจิไทยไดแ้ก่ เศรษฐกจิของประเทศพฒันาตวัแลว้ฟ้ืนตวัเช่น เศรษฐกจิ
สหรฐัฯปรบัดขีึน้ต่อเน่ืองจากพืน้ฐานเศรษฐกจิมัน่คงขึน้ เศรษฐกจิยโุรปฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ เป็นการชว่ยเหลอืเศรษฐกจิใน
การนําเขา้และสง่ออกของไทย และราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัลดลงราคาสนิคา้บรโิภคนําเขา้ทีป่รบัราคาลดลงเน่ืองจากราคา
น้ํามนั และการแขง่ขนัราคาจากจนี ในทางตรงกนัขา้มมปีจัจยัลบเรือ่ง การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและเอเชยี(ยกเวน้
ญีปุ่น่) สง่ผลใหก้ารสง่ออกฟ้ืนตวัชา้ดงันัน้บางภาคธุรกจิจงึชะลอการลงทุน ความผนัผวนของตลาดการเงนิมากขึน้
โดยเฉพาะการเปลีย่นนโยบายการเงนิของประเทศอุตสาหกรรมหลกั  

โดยรวมเศรษฐกจิในภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 ดขีึน้จากปี 2557 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิฟ้ืนฟูดขีึน้
เพราะเสถยีรภาพทางการเมอืงมัน่คง ภาครฐัมนีโยบายกระตุน้เศรษฐกจิสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการและผูบ้รโิภคมคีวามัน่ใจใน
การลงทุนมากขึน้ ดงันัน้อุปทานและอุปสงคข์องอสงัหารมิทรพัยใ์นปีน้ีเพิม่มากขึน้ ทัง้ในประเภทคอนโดมเินียม บา้นเดีย่ว 
บา้นแฝด ทาวน์เฮาส ์หรอืแมแ้ต่อาคารพาณิชย ์แต่อยา่งไรกต็ามในมมุของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะในตลาดกลางและตลาดลา่ง
เผชญิกบัอุปสรรคเรือ่งภาระหน้ีในครวัเรอืนทีส่งูขึน้ สถาบนัการเงนิเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชื่อซึง่สง่ผลโดยตรงต่อการ
ชะลอตวัของสภาพคลอ่งการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดกลางและตลาดลา่ง ในมมุมองของผูป้ระกอบกร็บัภาระตน้ทุน
ทีส่งูขึน้ จากราคาทีด่นิที ่ วสัดุก่อสรา้งและคา่แรงงานปรบัสงูขึน้ อกีทัง้การขาดแคลนแรงงานคุณภาพซึง่สง่ผลต่อความ
ลา่ชา้ในการก่อสรา้ง การเพิม่ตน้ทุนของคา่ก่อสรา้งและคา่เสยีโอกาสมากขึน้อกีเชน่กนั 

ในฐานะทีเ่อควิเอสเตทเป็นบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์แีผนการพฒันาทัง้โครงการแนวราบ และแนวสงู อกี
ทัง้ยงัมโีครงการโรงแรมและรสีอรท์อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ชว่ยลดความเสีย่งในเชงิธุรกจิ เน่ืองจากสามารถหากาํไรจาํนวนมาก
ในการซือ้ขายโครงการบา้นและคอนโดมเินียม  และรายรบัจากโครงการโรงแรมและรสีอรท์อยา่งมัน่คงต่อเน่ืองในการ
พฒันาองคก์รและสรา้งผลประกอบการทีด่สีาํหรบัผูถ้อืหุน้ 

ปัจจยับวกและนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตวัของตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2558 มีดงัน้ี 

� การใชจ้า่ยของภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ และมาตรการสง่เสรมิการใชจ้า่ยของภาคเอกชน 
สง่ผลใหม้กีารช่วยพยุงเศรษฐกจิในทศิทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้การลงทุนจากภาครฐัอยา่งต่อเน่ืองสามารถสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บัเชงิธุรกจิ อกีทัง้กระตุน้การลงทุนจากภาคเอกชน สภาพคล่องในระบบเศรษฐกจินัน้สง่ผล
กระทบในเชงิบวกของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นทางตรงและทางออ้มต่อผูป้ระกอบการและกลุ่มลกูคา้  

� นโยบายการเงนิแบบผอ่นปรนยงัจาํเป็นเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย โดยผา่นการคงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่อ้ยละ 1.5 ต่อปี ดงันัน้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายสง่ผลกระทบต่อตลาด
อสงัหารมิทรพัยใ์นเชงิบวก เน่ืองจากทาํใหต้น้ทุนในการกูย้มืของผูป้ระกอบการอยูใ่นอตัราตํ่า และตน้ทุนใน
การกูย้มืของผูบ้รโิภคน้อยลงสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยังา่ยขึน้  

� สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยภ์ายในปี 2558 ทีล่ดลงเมือ่เทยีบจากปีก่อน สง่ผลใหช้ว่ยกระตุน้
ตลาดอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง  

� ราคาน้ํามนัดบิปรบัลดลงจากปีก่อน หลงักลุม่ประเทศผูส้ง่ออกน้ํามนั (OPEC) ไมก่าํหนดเพดานการผลติ
เดอืนธนัวาคม 2558 โดยสาเหตุทีร่าคาน้ํามนัดบิลดตํ่าลงเพราะอุปสงคน้ํ์ามนัของตลาดโลกตํ่าเน่ืองจาก
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เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัชา้ การทีร่าคาน้ํามนัดบิปรบัลดลงสง่ผลเชงิบวกต่อเศรษฐกจิในประเทศและตลาด
อสงัหารมิทรพัยใ์นตน้ทุนการประกอบการ การลดภาระคา่ใชจ้า่ยของผูซ้ือ้บา้น และการเพิม่สภาพคลอ่งของ
การตดัสนิใจซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์

� คณะรฐัมนตรมีมีตใิหก้ารปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที ่20% เป็นมาตรการถาวร เพือ่สรา้งความมัน่ใจ
ใหแ้ก่ภาคธุรกจิ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างชาตอิกีทัง้มมีตสินบัสนุนมาตรการภาษเีพื่อ
ชว่ยเหลอืกจิการรว่มลงทุน (เวนเจอรแ์คปปิตอล) โดยการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีป่จัจุบนัเกบ็อยูท่ี่
อตัรา 20% และภาษเีงนิปนัผล ดว้ยนโยบายน้ีสง่ผลกระทบเชงิบวกแก่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ไดแ้ก่การลด
ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในสว่นของภาษ ี อกีทัง้ยงัสนบัสนุนการเพิม่จาํนวนของกลุม่ลกูคา้อสงัหารมิทรพัยท์ีซ่ือ้เพื่อ
อยูอ่าศยัและซือ้เพือ่การลงทุนและกลุม่ลกูคา้ต่างชาตทิีส่นใจลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ 

� ASEAN Economic Community (AEC) ไดเ้ปิดเป็นทางการเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่มผีลกระทบต่อ
กลุม่ตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในไทย และประเทศเพือ่นบา้น เชน่ การชว่ยใหเ้กดิสภาพคล่องในการลงทุน
จากชาวต่างชาต ิ จาํนวนผูต้อ้งการทีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทยเพิม่ขึน้เน่ืองจากมกีารเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาตเิขา้มาลงทุน หารายไดส้ะดวกขึน้   

� มาตรการดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยการลดคา่ธรรมเนียมโอน การซือ้ขาย
จากรอ้ยละ 2 ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์เหลอืรอ้ยละ 0.01 ของราคาประเมนิทุนทรพัย ์และคา่ธรรมเนียม
การจาํนองจากรอ้ยละ 1 ของราคาจาํนอง ลดเหลอืรอ้ยละ 0.01 ของราคาจาํนอง โดยมผีลบงัคบัใชถ้งึ 28 
เมษายน 2559 โดยจุดประสงคเ์พือ่สนบัสนุนการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์

ปัจจยัลบต่อตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นปี 2558 มีดงัน้ี 

� การราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่งูขึน้ต่อเน่ืองทัง้บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส ์และคอนโดมเินียม ซึง่กระทบโดยตรงกบั
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์โดยมสีาเหตุจากตน้ทุนคา่ก่อสรา้งสงูขึน้ ประกอบดว้ย ราคา
ทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้ การปรบัขึน้ของราคาวสัดุก่อสรา้ง การปรบัขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าทัว่ประเทศ และ สภาวะเงนิเฟ้อ 

� มาตรการดา้นตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดย้งัคงมมีาตรการบงัคบัใชเ้กณฑก์าร
ปลอ่ยสนิเชื่อต่อมลูคา่สนิทรพัยห์ลกัประภยั (Loan to value: LTV) ต่อผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งเขม้งวด
ต่อเน่ือง โดยผา่นการกาํหนดเพดานของการกูย้มืสงูสดุและระยะเวลาการดาํเนินโครงการ จงึเป็นอกีหน่ึง
อุปสรรคในสภาพคลอ่งของการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์

โดยหากประเมนิภาวะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ปี จากขอ้มลูการโอนกรรมสทิธิ ์ การจดทะเบยีนสรา้งเสรจ็ การเปิดตวั
โครงการใหม ่และการปลอ่ยสนิเชื่อ พบวา่ตลาดอสงัหารมิทรพัยฟ้ื์นฟูในทศิทางทีด่ขี ึน้ 

� ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 พบวา่มกีารโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยัในเขตกรงุเทพ และ
ปรมิณฑลรวมกนัประมาณ 196,100 หน่วย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากปี 2557 ซึง่มจีาํนวนประมาณ 174,100 
หน่วย โดยแบ่งเป็นอาคารชุดมากทีส่ดุจาํนวน 71,800 หน่วย (รอ้ยละ 36 ของการโอนทีอ่ยูอ่าศยัทุก
ประเภทรวมกนั) รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส ์68,300 หน่วย (รอ้ยละ 35) บา้นเดีย่ว 33,400 หน่วย (รอ้ยละ 
17) อาคารพาณิชย ์15,100 หน่วย (รอ้ยละ 8) ทีเ่หลอืเป็นบา้นแฝดประมาณ 7,500 หน่วย  

� จาํนวนทีอ่ยูอ่าศยัสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหมใ่นกรงุเทพและปรมิณฑล ปี 2558 จากศนูยข์อ้มลู
อสงัหารมิทรพัยธ์นาคารอาคารสงเคราะหร์วมทัง้หมด 121,500 หน่วยซึง่ลดลง 9% จากปีก่อนหน้า โดยมี
อาคารชุดสรา้งเสรจ็จดทะเบยีนใหมร่อ้ยละ 53 บา้นเดีย่ว 27% ทาวน์เฮาส ์15% อาคารอาพาณิชยพ์กัอาศยั
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และบา้นแฝดอยูท่ีร่อ้ยละ 3 และ 2 ตามลาํดบั เหน็ไดว้า่ตลาดอาคารชุดยงัเป็นทีนิ่ยมสาํหรบัผูบ้รโิภคและ
นกัลงทุน เมือ่เทยีบกบับา้นเดีย่วทีย่งัเป็นทีต่อ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัจรงิ 

� จากการสาํรวจของบรษิทั เอเจนซีฟ่อรเ์รยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั พบวา่มหีน่วยในตลาด
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปิดตวัขายใหมใ่นปี 2558 จาํนวนทัง้สิน้ 444 โครงการ เป็นจาํนวน 118,975 หน่วยซึง่
ลดลง 11% จากปีทีแ่ลว้ รวมมลูคา่ 394,400 ลา้นบาทซึง่เพิม่ขึน้ 5% จากปี 2557 โดยราคาเฉลีย่ต่อยนิูต
เพิม่ขึน้จาก 3.04 ลา้นบาทเป็น 4.07 ลา้นบาทในปีน้ีซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 ในจาํนวนหน่วยทีเ่ปิดขายใหม่
ประกอบดว้ยหอ้งพกัชุดอาศยั 61,975 หน่วยเป็นรอ้ยละ 52 โครงการบา้นเดีย่ว 32,800 ยนิูต โครงการ
ทาวน์เฮาส ์18,100 ยนิูต และตามดว้ยอาคารพาณิชยแ์ละบา้นแฝดที ่3,600 และ 2,500 ยนิูตามลาํดบั จาก
ตวัเลขของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปิดตวัใหมท่ีแ่สดงนัน้เหน็ไดว้า่แมว้า่จาํนวนของยนิูตทีเ่ปิดขายใหม่
นัน้ลดลงแต่มลูคา่โครงการกลบัสงูขึน้ จงึสามารถเหน็ไดว้า่แนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2558 มี
ทศิทางทีด่ขี ึน้เน่ืองจากสภาวะทางการเมอืงคลีค่ลายดขีึน้ และภาครฐัสนบัสนุนในภาคสว่นเชงิเศรษฐกจิ อกี
ทัง้นโยบายลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการและผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในตลาด
อสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้  

� ในปลายปี 2558 ยอดคงคา้งสนิเชื่ออสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารพาณิชย ์ จากธนาคารแหง่ประเทศไทยมี
ทัง้สิน้ 2,463 พนัลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 9.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า  โดยแบง่เป็นสนิเชื่อผูป้ระกอบการ 
617 พนัลา้นบาทขยายตวัรอ้ยละ 8.6 และสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัสว่นบุคคล 1,846 พนัลา้นบาทขยายตวัรอ้ย
ละ 9.3 สนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัสว่นบุคคลในปี 2558 ทีส่งูขึน้เหน็ไดว้า่แนวโน้มทศิทางสภาพคลอ่งของการ
ซือ้ขายตลาดอสงัหารมิทรพัยด์ขีึน้ แต่ในสนิเชื่อผูป้ระกอบการอตัราสว่นน้อยกวา่สนิเชื่อสว่นบุคคลคาดได้
วา่ทางธนาคารพาณิชยม์มีาตรควบคุมการปลอ่ยสนิเชื่อกบัผูป้ระกอบการมากขึน้เพือ่ป้องกนัสนิคา้ลน้
ตลาดและวกิฤตการณ์ทางสนิเชื่อ  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและตลาดอสงัหาริมทรพัยปี์ 2559 
 

แนวโน้มในปี 2559 ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทยฟ้ืนฟูขึน้เลก็น้อยประมาณ 0.7% 
เน่ืองจากมปีจัจยับวกและลบทัง้ภายในและนอกประเทศ ปจัจยัภายในจากรฐับาลมกีารสง่เสรมิกระตุน้เศรษฐกจิ การ
ควบคุมดอกเบีย้นโยบาย การลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพือ่กระจายรายไดสู้ป่ระชาชน นโยบายสนบัสนุนนการลงทุนและ
ใหส้ทิธปิระโยชน์จากภาครฐั การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 10 จงัหวดั 12 เขต การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
คมนาคมเพือ่ขบัเคลื่อนการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ เชน่ โครงการพฒันาคมนาคมทางอากาศ การคมนาคม
ทางรถไฟและรถยนต ์ รถไฟฟ้าและรถไฟใตด้นิ และโครงการพฒันาคมนาคมทางน้ํา ซึง่เป็นการสง่เสรมิทัง้ทางตรงโดย
การกระจายรายไดสู้ชุ่มชนและสง่ผลทางออ้มโดยการสรา้งความเชื่อมัน่สาํหรบันกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ แต่อยา่งไร
กต็ามยงัมอุีปสรรคของตลาดอสงัหารมิทรพัยปี์ 2559 ไดแ้ก่อตัราเงนิเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ภาคการเกษตรเผชญิปญัหาภยั
แลง้ซึง่สง่ผลเสยีหายต่อผลผลติและรายได ้ อกีทัง้สง่ผลสบืเน่ืองถงึราคาสนิคา้เกษตรทีส่งูขึน้แต่คุณภาพตํ่า และการสะสม
ภาระหน้ีครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้รวมถงึการเพิม่อตัราดอกเบีย้ในอนาคต 

สว่นปจัจยัภายนอกประเทศสามารถอธบิายไดด้งัน้ี จากการรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทยพบวา่
เศรษฐกจิกลุม่ประเทศพฒันาแลว้และกลุม่เศรษฐกจิตลาดเกดิใหมม่วีฎัจกัรทีแ่ตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี เศรษฐกจิสหรฐัฯมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการพฒันาทางเศรษฐกจิดขีึน้ เชน่ การจา้งงานและฐานะทางการเงนิของภาคเอกชน 
เศรษฐกจิกลุม่ยุโรปฟ้ืนตวัดขีึน้ชา้ๆจากสาเหตุราคาน้ํามนัอยูใ่นระดบัตํ่า ดว้ยปจัจยับวกสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย
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โดยตรงในสภาพคลอ่งเศรษฐกจิในตลาดหุน้ อตัราแลกเปลีย่น ตลาดพนัธบตัร ราคาสนิคา้โภคภณัฑด์ขีึน้ การสง่ออกและ
การทอ่งเทีย่วดขีึน้ แต่อยา่งไรกต็ามเศรษฐกจิในจนีและเอเชยี(ยกเวน้ญีปุ่น่)ยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากในประเทศจนีเกดิ
ปญัหาการผลติทีล่ดลง การจดัสรรเงนิทุนและการลงทุนทีข่าดประสทิธภิาพ การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเกนิความจาํเป็น
จนเกดิการผลติมากเกนิ ปญัหาดา้นแรงงานราคาสงูขึน้และขอ้จาํกดัในการเคลื่อนยา้ยแรงงาน สง่ผลใหเ้กดิเสถยีรภาพ
เศรษฐกจิทีอ่่อนแอลง ดว้ยเหตุน้ีจงึเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยโดยตรงในเรือ่งตลาดหุน้และอตัราแลกเปลีย่นผนัผวน 
ราคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละปรมิาณการสง่ออกทีห่ดตวั และนกัท่องเทีย่วจากภายในภมูภิาคลดลง 

ดงันัน้มกีารคาดการณ์ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2559 วา่จะฟ้ืนฟูขึน้ 0-5% เพราะปจัจยัสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี 
ภาครฐัออกมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัยท์ัง้แนวราบและอาคารชุดในพืน้ทีก่รงุเทพและปรมิณฑลเป็นหลกั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามแนวรถไฟฟ้า ดว้ยมาตรการน้ีคาดวา่จะชว่ยผูบ้รโิภคใหต้ดัสนิใจในการซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์รว็ขึน้ 
อกีทัง้อตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัตํ่าทีช่ว่ยแบ่งเบาภาระของการปลอ่ยสนิเชื่อ ในทางตรงกนัขา้มผูป้ระกอบการ
อสงัหารมิทรพัยแ์บกรบัภาระของตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบดว้ยราคาทีด่นิทาํเลยา่นตดิแนวรถไฟฟ้าและรถไฟใตด้นิสงู 
คา่แรงงานทีส่งูขึน้เน่ืองจากปญัหาแรงงานคุณภาพขาดแคลน สถาบนัการเงนิเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชื่อสาํหรบั
ผูป้ระกอบการ การแขง่ขนัของผูป้ระกอบการเองสงูมากขึน้ทัง้ระดบัขนาดใหญ่และกลาง ดงันัน้จากการประเมนิคาดวา่
อาคารชุดใหมจ่ะชะลอตวัอยา่งต่อเน่ืองแต่ในทางกลบักนัแนวโน้มความตอ้งการตลาดคอนโดมเินียมมอืสองจะเพิม่ขึน้
เพราะอาคารชุดใหมม่รีาคาเพิม่ขึน้ถงึ 10-50% สว่นอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบคาดวา่ปรบัราคาไมส่งูมากเมือ่เทยีบกบัอตัรา
คอนโดมเินียม  

 โดยสรปุตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2559 คาดวา่จะฟ้ืนตวัจากสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทีค่ลีค่ลาย 
โครงสรา้งพืน้ฐานพรอ้มสนบัสนุนโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีด่นิทาํเลใหม ่  การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน 
(AEC) ชว่ยเอือ้ตลาดอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ทัง้ฐานกลุม่ลกูคา้ทีข่ยายตวั และนกัลงทุนต่างประเทศทีเ่ชื่อมัน่ในศกัยภาพ
ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย  

จากการคาดการณ์เศรษฐกจิเอควิเอสเตทคาดวา่มแีนวโน้มดขีึน้ เน่ืองจากฐานกลุม่ลกูคา้ขยายมากขึน้ อกีทัง้นกั
ลงทุนต่างชาตใิหค้วามสนใจในเอควิเอสเตทเชน่กนั อยา่งไรกต็ามนัน้ปจัจยัจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลใหเ้อควิเอสเตทตอ้ง
คาํนึงถงึการลงทุนและผลประกอบการณ์อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น อกีทัง้ยงัตอ้งใชศ้กัยภาพและประสบการณ์ทีเ่ชีย่วชาญในการ
สรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัทีม่ปีระสทิธภิาพควบคูก่บัการบรกิารทีด่สีาํหรบัลกูคา้ เพือ่ใหเ้กดิผลกาํไรและสรา้งแบรนดอ์ยา่ง
ยัง่ยนืในตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัไดจ้ดัโครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) อนัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุ ิซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ

จากผูบ้รหิาร และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปจัจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัมจีาํนวน  3  ทา่น โดยม ีนายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู    เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และมสีมาชกิใน

คณะกรรมการตรวจสอบ 2  ทา่น คอื  ผศ.ดร.ภกัด ีมะนะเวศ และ นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุม 4  ครัง้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเป็นการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งอสิระ ไมม่ขีอ้จาํกดัในการรบัขอ้มลูและไดร้บัความรว่มมอืจากบรษิทั

เป็นอยา่งด ี โดยสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การประชุมแต่ละคราวไดเ้ชญิผูจ้ดัการ

ฝา่ยเขา้รว่มหารอืตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดม้กีารหารอืรว่มกบัผูบ้รหิาร และผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบ

ภายนอก ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ี การประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีเป็นการประชุมอสิระจากผูบ้รหิารของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบชว่ยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ 

พรอ้มทัง้ตดิตามและสนบัสนุนใหเ้กดิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีผลการปฏบิตังิานและการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมสีาระ สรปุไดด้งัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) บรษิทัไดก้าํหนดใหม้สีภาพแวดลอ้มของการควบคุม
ภายในทีด่ ีโดยจดัโครงสรา้งขององคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนเหมาะสม รวมทัง้กาํหนดเป้าหมาย
ทางธุรกจิ และดชันีชีว้ดัผลสาํเรจ็ (Key Performance Indicators : KPI) ทีบ่รษิทัเริม่ใชใ้นปี 2558 เพือ่ใชใ้นการ
ประเมนิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร รวมทัง้กาํหนดใหม้รีะเบยีบ 
แผนภมูแิละคูม่อืการปฏบิตังิานของทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ซึง่
ไดป้ระสทิธผิลของงานเป็นทีน่่าพอใจ นอกจากน้ีบรษิทัยงัปลกูฝงัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนของบรษิทั 
ตระหนกัถงึการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยกาํหนดใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมจีรยิธรรมทางธุรกจิ อนั
ไดแ้ก่ การประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุรติ ใหข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้ ทาํตามสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงทีไ่ดเ้จรจากบัลกูคา้ไปแลว้ ผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารอยา่งมคีุณภาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อลกูคา้ 
กาํหนดราคาสนิคา้ทีเ่ป็นธรรมและไมส่รา้งมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มทีจ่ะทาํใหเ้กดิน้ําเสยี อากาศเป็นพษิ เพิม่พืน้ที่
สเีขยีวโดยรอบโครงการ ดว้ยการปลกูตน้ไมน้านาพรรณ เพือ่สรา้งความรม่รื่นใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยั จดัใหม้สีโมสร 
สถานทีอ่อกกาํลงักาย สระวา่ยน้ํา และอื่น ๆ เพือ่ใหผู้อ้ยูอ่าศยัมสีนัทนาการทีด่ทีาํใหม้สีขุภาพสมบรูณ์และมี
ความสขุกบัการใชช้วีติ ทัง้น้ีบรษิทัยงัมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชนและ สงัคมภายในโครงการโดยสนบัสนุน
กจิกรรมต่าง ๆของชุมชนดว้ย   
 
ทัง้น้ีคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกคนยงัตอ้งมจีรรยาบรรณต่อผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ใชท้กัษะและความรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่จดัการดแูลไมใ่หท้รพัยส์นิใด ๆ ของบรษิทัเสือ่มคา่
หรอืสญูหาย ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นจากการปฏบิตัหิน้าที ่ รายงานสถานะและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ รวมทัง้ยงัตอ้งมจีรรยาบรรณต่อลกูคา้  โดยตอ้งใหค้วาม
กระจา่งเกีย่วกบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของสนิคา้และบรกิาร โฆษณาสนิคา้ดว้ยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ีบรษิทัยงั
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สง่เสรมิใหม้กีารอบรมดา้นความรูแ้ก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตวัสนิคา้ หลกัการบรกิาร
ทีด่เีพื่อใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของลกูคา้ และขัน้ตอนในงานก่อสรา้งของบรษิทั 

 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสีย่งซึง่ถอืเป็นกลไก

สาํคญัและเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รบรรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้
โดยมกีารกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งตามแนวทางการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  โดยบรษิทัมกีารพจิารณาปญัหาและความเสีย่งต่าง ๆ ใน
การจา้งเหมางานก่อสรา้งแนวราบและแนวสงู และหาแนวทาง วธิแีกไ้ข เพือ่ควบคุมและลดความเสีย่ง โดยการ
เปิดใหม้ผีูร้บัเหมาหลายรายมาประกวดราคางานก่อสรา้งในแต่ละประเภท ซึง่มคีณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง เป็น
ผูด้แูลการดาํเนินการและพจิารณา ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารแต่ละสายงาน รวมทัง้ฝา่ยตรวจสอบบญัชภีายใน
ดว้ย ทัง้น้ีผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัเลอืกตอ้งเป็นผูม้ปีระสบการณ์ ความชาํนาญ ผลงานในอดตีทีม่คีุณภาพ มบุีคลากรใน
การทาํงานอยา่งครบถว้นและมรีาคาทีอ่ยูใ่นงบประมาณของบรษิทั  

  
3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activity) ฝา่ยบรหิารไดก้าํหนด นโยบาย มาตรการ และวธิกีารต่าง ๆ  ใหนํ้ามาใช้

ในการปฏบิตังิาน ซึง่เมือ่ไดต้รวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รแลว้ผูป้ฏบิตังิานได้
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร เชน่ กฎหมาย ระเบยีบคาํสัง่ มาตรฐาน นโยบาย 
แผนงานและวธิกีารทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไวซ้ึง่สว่นใหญ่แต่ละหน่วยงานมขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานทีม่รีะสทิธภิาพ 
คอื มกีารอนุมตั ิการมอบอาํนาจ การตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทานผลการดาํเนินงาน” แต่ในบางครัง้
การปฏบิตังิานอาจเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ได ้ซึง่สาเหตุหลกัเกดิจากความผดิพลาดของคน (Human Error) เมือ่ได้
ตรวจพบแลว้ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะดาํเนินการปรบัปรงุและแกไ้ขโดยทนัทกีรณีทีพ่บขอ้ผดิพลาดทีร่า้ยแรง
ผูป้ฏบิตังิานจะไดร้บับทลงโทษสถานหนกัตามมาตรการและกฎระเบยีบของบรษิทั  
 

4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหข้อ้มลูต่าง 
ๆ มคีวามถกูตอ้งและเป็นปจัจุบนั โดยในการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานไดใ้ชร้ะบบ Oracle เขา้มาชว่ยในการ
ควบคุมงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่ระบบน้ีมกีารจดัแบง่ฟงักช์ัน่ในการทาํงานทีส่ามารถสอบยนัความถกูตอ้งกนัไดท้ัง้ใน
หน่วยงานเดยีวกนัและระหวา่งหน่วยงาน  ดงันัน้ในการปฏบิตังิานจงึไมส่ามารถทาํงานเพยีงคนคนเดยีวได ้ ซึง่
เป็นการลดความเสีย่งในการปฏบิตังิานได ้ เช่น ระบบการจา่ยเงนิไมส่ามารถจา่ยเงนิซํ้าได ้ รวมทัง้เชค็ทุกฉบบั
เป็นเชค็ทีส่ ัง่จา่ย โดย ระบุผูร้บั และ ม ีA/C PAYEE ONLY ดว้ย นอกจากน้ีบรษิทัยงัมตีัง้งบประมาณประจาํปี
เพือ่ใชใ้นการควบคุมคา่ใชจ้า่ย โดยใชร้ะบบ Oracle เขา้มาควบคุมการใชง้บประมาณทาํใหแ้ต่ละหน่วยงานไม่
สามารถใชง้บประมาณเกนิได ้  เมือ่หน่วยงานใดตอ้งการใชง้บประมาณเพิม่เตมิตอ้งทาํเรือ่งขออนุมตัแิละอธบิาย
เหตุผลทีต่อ้งการใช ้นอกจากน้ีทางฝา่ยสารสนเทศยงัไดนํ้าระบบการจดัเกบ็เอกสาร Alfresco มาใชเ้พือ่เป็นชอ่ง
ทางการสือ่สารภายในองคก์ร ในการเผยแพรน่โยบาย กฎระเบยีบคาํสัง่ และคูม่อืการปฏบิตังิาน รวมทัง้ขา่วสาร
ต่างๆไดอ้ยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร และทีส่าํคญัคอืการลดการใชก้ระดาษซึง่มผีลต่อองคก์รและสงัคมโดยรวม  

 
5. ระบบการติดตาม และประเมินผล (Monitoring) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุก

ดา้น เชน่ ดา้นบญัชแีละการเงนิ การปฏบิตังิาน การปฏบิตัติามกฎหมาย / กฎระเบยีบ และการดแูลทรพัยส์นิ โดย
ใหฝ้า่ยตรวจสอบบญัชภีายในตดิตามผลการปฏบิตังิานวา่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ แลว้รายงานให้
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คณะกรรมการบรหิารทราบ สว่นผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกไดเ้ขา้ประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั
ทุกไตรมาส ถงึผลการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและ
ตามหลกัการมาตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย  

6. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีภายนอก ปี 2559

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดม้กีารขอผอ่นผนัการสง่งบการเงนิประจาํไตรมาส 3/2558 และ งบประจาํปี 2558 เน่ืองจาก

บรษิทัถกูคาํพพิากษาของศาลคดอีาญาทางการเมอืงไดพ้พิาษาใหบ้รษิทัตอ้งรว่มรบัผดิชอบโดยการชดใชเ้งนิ

ใหแ้ก่ธนาคากรงุไทยเป็นจาํนวน 10,004 ลา้นบาท มผีลกระทบต่อสถาบนัการเงนิทีส่นบัสนุนโครงการ ในกรณี

สถาบนัการเงนิไมส่นบัสนุน บรษิทัฯจะตอ้งใชเ้งนิทีม่อียูจ่าํกดัในการทีจ่ะลงทุนพฒันาแต่ละโครงการอยา่งไร บาง

โครงการอาจจะตอ้งเลื่อนการก่อสรา้งออกไปทาํใหบ้รษิทัตอ้งประเมนิผลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จงึทาํใหบ้รษิทัฯตอ้งเลื่อนการสง่งบการเงนิดงักลา่วซึง่มผีลในการคดัเลอืก

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เน่ืองจากผูส้อบบญัชรีายใหมต่อ้งพจิารณางบการเงนิประจาํปี 2558

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา คดัเลอืกและสรรหาผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี

2559  พรอ้มกาํหนดคา่ตอบแทนเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  ในรอบปีทีผ่า่นมาคณะกรรมการตรวจสอบ

พอใจกบัผลการตรวจของผูส้อบบญัช ีทีไ่ดป้ฏบิตังิานดว้ยความรู ้ความสามารถในวชิาชพีและไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในและความเสีย่งต่างๆ รวมถงึมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน แต่เน่ืองจาก

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดค้รบกาํหนดเวลา 5 ปี บรษิทัจงึตอ้งหาผูส้อบบญัชรีายใหมใ่นการตรวจสอบงบการเงนิ

ประจาํปี 2559

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดย

ใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่ และทาํหน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระ ไมม่ขีอ้จาํกดัในการรบัขอ้มลูขา่วสารทัง้จาก

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมัน่วา่ บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้อยา่ง

ต่อเน่ือง ซึง่ยอ่มมสีว่นผลกัดนัใหอ้งคก์ารมรีะบบการบรหิารการจดัการทีด่ ี เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี มี

ความโปรง่ใสในการทาํงาน ตรวจสอบได ้และรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย

นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู

ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ 
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รายงานและวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย รายงานผลการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบ สาํหรบั ปี 2558  ปี 2557 และปี 2556  ดงัน้ี 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ปี 2558  บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากโครงการจาํนวน 1,343.484 ลา้นบาท คดิเป็น

อตัรารอ้ยละ 92.80 ของรายไดห้ลกั โดยแบ่งเป็นรายไดโ้ครงการบา้นเดีย่วรอ้ยละ 30.45 จาํนวน 409.079 ลา้นบาท 

โครงการบา้นเดีย่ว มรีาคาขาย เฉลีย่ 3.50 ลา้นบาท ถงึ  22.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ กฤษดาแกรนดพ์ารค์ 

รงัสติ  โครงการ กฤษดา ลากลูนา ถนนพระราม 5 นครอนิทร ์โครงการกฤษดาเพรสทจีเลคแอนดพ์ารค์ พทุธมลฑลสาย 3  

โครงการ 15 Gate   รายไดข้ายคอนโดมเินียมรอ้ยละ 69.55 จาํนวน 934.405 ลา้นบาทราคาเฉลีย่ต่อยนิูต 1.50 – 5.00 

ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์ “The Kris” ถนนรชัดาภเิษกซอย 17  ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า MRT และ ภายใตแ้บรด”์The Kris 
Garden “ ถนนพระราม 9   

ปี 2557 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากโครงการในจาํนวน 1,478.610  ลา้นบาท คดิ

เป็นอตัรารอ้ยละ  91.05  ของรายไดห้ลกั โดยแบง่เป็นรายไดโ้ครงการบา้นเดีย่วรอ้ยละ 33.62 จาํนวน 497.05 ลา้นบาท 

โครงการบา้นเดีย่ว มรีาคาขาย เฉลีย่ 3.50 ลา้นบาท ถงึ  22.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ กฤษดาแกรนดพ์ารค์ 

รงัสติ  โครงการ กฤษดา ลากลูนา ถนนพระราม 5 นครอนิทร ์โครงการกฤษดาเพรสทจีเลคแอนดพ์ารค์ พทุธมลฑลสาย 3  

โครงการ 15 Gate  รายไดข้ายทีด่นิเปลา่แปลงใหญ่รอ้ยละ 31.11  จาํนวน 460.00 ลา้นบาท รายไดข้ายคอนโดมเินียมรอ้ย

ละ 35.27 จาํนวน 521.56  ลา้นบาท ราคาเฉลีย่ต่อยนิูต 1.50 – 5.00 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์“The Kris” ถนนรชัดาภเิษก

ซอย 17  ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า MRT และ ภายใตแ้บรด”์The Kris Garden “ ถนนพระราม 9   

ปี 2556   บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากโครงการในจาํนวน 828.215 ลา้นบาท คดิเป็น

อตัรารอ้ยละ  89.12  ของรายไดห้ลกั โดยแบง่เป็น รายไดจ้ากการขายทีด่นิเปลา่จาํนวน 118.387 ลา้นบาท คดิเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 14.47 รายไดโ้ครงการบา้นเดีย่วจาํนวน 260.926 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 31.51 โครงการบา้น

เดีย่ว มรีาคาขาย เฉลีย่ 3.20 ลา้นบาท ถงึ  25.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการ กฤษดาแกรนดพ์ารค์ รงัสติ  โครงการ 

กฤษดา ลากูลนา ถนนพระราม 5 นครอนิทร ์โครงการกฤษดาเพรสทจีเลคแอนดพ์ารค์ พทุธมลฑลสาย 3  โครงการ กฤษ

ดาซติี ้ เลค แอนดพ์ารค์ ถนนเทพารกัษ์ รายไดข้ายคอนโดมเินียมจาํนวน 448.902 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 

54.02  ราคาเฉลีย่ต่อยนิูต 1.50 – 5.00 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์“The Kris” ถนนรชัดาภเิษกซอย 17 , ซอย 19  และ ถนน

จตุรทศิ ตรงขา้มโรงพยาบาลพระราม 9  ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า MRT   

รายได้จากกิจการโรงแรม 

ปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการกจิการโรงแรม จาํนวน 74.852 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ  5.17 ของ

รายไดห้ลกั โดยแบง่เป็นรายไดก้จิการโรงแรมภายใตแ้บรนด ์“Shasa Resort & Residences “ Koh Samui เป็นโรงแรม

ระดบั 5 ดาว มทีะเลทีส่วย สระวา่ยน้ําขนาดใหญ่  
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ปี 2557 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการกจิการโรงแรม จาํนวน 61.161 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ  3.77 ของ

รายไดห้ลกั โดยแบง่เป็นรายไดก้จิการโรงแรมภายใตแ้บรนด ์“Shasa Resort & Residences “ Koh Samui เป็นโรงแรม

ระดบั 5 ดาว มทีะเลทีส่วย สระวา่ยน้ําขนาดใหญ่   

ปี 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการกจิการโรงแรม จาํนวน 36.777 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ  3.96  ทาํ

ใหใ้นยอดรายไดเ้พิม่สงูขึน้เน่ืองจากในปีน้ีบรษิทัเอควิ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ือ้เงนิลงทุนของบรษิทั อควาเรยีล

เอสเตท จาํกดั จาํนวน 99.97 % โดยบรษิทัอควาเรยีล เอสเตท จาํกดั มกีจิการโรงแรมภายใตแ้บรนด ์“Shasa Resort & 

Residences “ Koh Samui เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มทีะเลทีส่วย สระวา่ยน้ําขนาดใหญ่  และบรษิทัมแีบรนด ์ “กฤษดา

ดอย” เชยีงใหม ่ เป็นบา้นพกักึง่รสีอรท์ รายลอ้มดว้ยสวนดอกไม ้น้ําตก  ภเูขา  

รายได้กิจการให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ปี 2558 บรษิทัยอ่ยมรีายไดก้จิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 13.649  ลา้นบาทตํ่ากวา่ ปี 2557  คดิเป็นรอ้ยละ

29.31 เพราะในปี 2558 การสง่ออกซบเซาทาํใหผู้เ้ชา่คลงัสนิคา้ยกเลกิการเชา่ ทาํใหร้ายไดข้องบรษิทัยอ่ยลดลง  โดย

โกดงัใหเ้ชา่อยูถ่นนบางนาตราด 

ปี 2557 บรษิทัยอ่ยมรีายไดก้จิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน19.308 ลา้นบาทตํ่ากวา่จาก ปี 2556  เพราะปี 2556

ไดท้าํการปรบัปรงุโกดงัทาํใหปี้ 2557 บรษิทัยอ่ยมรีายไดไ้มเ่ตม็พืน้ทีใ่หเ้ชา่ โดยโกดงัใหเ้ชา่อยูถ่นนบางนาตราด

ปี 2556 บรษิทัยอ่ยมรีายไดก้จิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 23.630 ลา้นบาท สงูจาก ปี 2555 เพราะปี 2555 มี

รายไดไ้มเ่ตม็ปี  

รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย 

ปี 2558  บรษิทัฯมรีายไดจ้ากคา่ทีป่รกึษาและบรหิารการขายจาํนวน 15.73 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.09 ลดลงจากปี

2557 จาํนวน 49.091 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2558 บรษิทัฯประสบปญัหาเกีย่วกบัคาํพพิากษาจากศาลฏกีาคดอีาญาผู้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงพพิากษาใหบ้รษิทัฯรว่มกบัจาํเลยใหจ้า่ยชาํระหน้ีจาํนวน 10,004 ลา้นบาท และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ ลาออก ซึง่มผีลกบัสญัญารบัจา้งบรหิารงานทีต่อ้งระงบั เน่ืองจากผดิเงือ่นไขสญัญาวา่จา้ง  

ปี 2557  บรษิทัฯมรีายไดจ้ากคา่ทีป่รกึษาและบรหิารการขาย จาํนวน 64.821 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.99 สงูกวา่ปี 2556 

จาํนวน 24.10 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยไดร้บัจา้งใหค้าํปรกึษางานก่อสรา้งคอนโดมเินียม เป็นโครงการใหญ่  

ปี 2556 บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน)  ไดซ้ือ้เงนิลงทุนของบรษิทั อควาเรยีสเอสเตท จาํกดั จาํนวน 99.97 % โดย

บรษิทัอควาเรยีส เอสเตท จาํกดั ไดม้รีายไดค้า่ทีป่รกึษาและบรหิารการขาย จาํนวน 40.721 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.38 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 

ปี 2558  ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 1,058.471 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 88.602  ตน้ทุนบรกิารกจิการ

โรงแรมจาํนวน 98.984 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.286 ตน้ทุนจากกจิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 36.70 ลา้นบาท

คดิเป็นรอ้ยละ 3.073 ตน้ทุนคา่ทีป่รกึษาและบรหิารงานขายจาํนวน 0.473 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ลดลงจากปี 2557 

จาํนวน 3.028 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารยกเลกิสญัญาบรหิารโครงการ 

ปี 2557  ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 1,414.834 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 89.17  ตน้ทุนบรกิารกจิการ

โรงแรมจาํนวน 105.899 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 ตน้ทุนจากกจิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 62.22 ลา้นบาท

คดิเป็นรอ้ยละ 3.92 ตน้ทุนคา่ทีป่รกึษาและบรหิารงานขายจาํนวน 3.681 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.24  สงูกวา่ปี 2556 

เพราะปี 2557 มรีายไดค้า่ทีป่รกึษาเพิม่ขึน้จากปี 2556 

ปี 2556  ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 608.098 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 92.77 ตน้ทุนบรกิารกจิการโรงแรม

จาํนวน 34.79 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.31 ตน้ทุนจากกจิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 11.479 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ย

ละ 1.78 ตน้ทุนคา่ทีป่รกึษาและบรหิารงานขายจาํนวน 1.098 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.17  สงูกวา่ปี 2555 เพราะมขีาย

เพิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายขาย/บริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ปี 2558  คา่ใชจ้า่ยในการขาย/บรหิารและอื่น ๆ จาํนวน 2,568.294 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการขาย จาํนวน 

171.915 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.694  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  จาํนวน 392.554 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 15.285   

หน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน 13.710 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 0.534 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม (บจก. อค

วาเรยีสเอสเตท) จาํนวน 202.981 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.903 ขาดทุนจากดอ้ยคา่สทิธกิารเชา่ (สทิธกิารเชา่ของบรษิทั

บา้นชดิธารา) จาํนวน 143.730 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.596 คา่ความเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (คดอีาญาของผู้

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง จาํนวน 1,630.50 ลา้นบาท ) จาํนวน 1,631 .743 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 63.534  ตน้ทุนทาง

การเงนิจาํนวน 11.661 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.454 คา่ใชจ้า่ยในการขายสงูกวา่ปี 2557 จาํนวน 39.749 ลา้นบาท 

เน่ืองจากมโีครงการทีเ่ปิดขายหลายโครงการตามมาตรฐานบญัชคีา่โฆษณาจะตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยทนัท ี สว่นคา่ใชจ้า่ย

บรหิารปี 2558 สงูกวา่ ปี 2557 จาํนวน 37.180 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดข้ยายงานโดยเพิม่โครงการมากกวา่ปี 2557 

จงึทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ซีง่เป็นคา่ใชจ้า่ยของโครงการทีย่งัไมส่ามารถรบัรูร้ายได ้

ปี 2557  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจาํนวน 493.538 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการขาย จาํนวน 132.166 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.78  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  จาํนวน 355.374 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 72.01   หน้ีสงสยั

จะสญู จาํนวน 0.862 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 0.17 ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองจาํนวน 0.016 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 0.003  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปี 2557 สงูกวา่ ปี 2556 เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยในการขายเพิม่ขึน้จาํนวน 

39.826 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2557 บรษิทัยอ่ยไดเ้ปิดตวัโครงการใหมเ่ป็นอาคารคอนโดมเินียมสงู จาํนวน 475 หอ้ง โดย

เปิดตวัขายไป 80% บรษิทัยอ่ยตอ้งทาํการโฆษณาเพื่อใหย้อดขาย ตามมาตรฐานบญัชคีา่โฆษณาจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย

ทนัท ี 
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ปี 2556 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจาํนวน 419.844 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่ใชจา่ยในการขาย จาํนวน 92.340 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.99  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  จาํนวน 269.226 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 63.89    หน้ีสงสยัจะ

สญู จาํนวน 0.935 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 0.22 ประมาณการหน้ีสนิจากคดฟ้ีองจาํนวน 11.175 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ2.66 ขาดทุนจากการโอนทรพัยช์าํระหน้ีจาํนวน 1.614 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.38 มลูคา่บญัชตีํ่ากวา่เงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ย ณ.วนัทีล่งทุนจาํนวน 1.831 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.44 ตน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 42.7523 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.18 

รายได้อ่ืน 

ปี 2558  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดอ้ื่นทัง้สิน้ จาํนวน 98.902 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้า่จดัการธุรกจิ จาํนวน 

12.122 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 12.256 ดอกเบีย้รบัจาํนวน 8.517 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 8.612 รายไดอ้ื่น

จาํนวน 78.263 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 79.132 

ปี 2557 (ปรบัปรงุใหม่)  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดอ้ื่นทัง้สิน้ จาํนวน 82.880 ลา้นบาท (ลดลงจาํนวน 61.477ลา้น

บาทเป็นสว่นของผลกาํไรจากการต่อรองซือ้เงนิลงทุนในบรษิทั วลิลา่นครนิทร ์ ) ประกอบดว้ย รายไดค้า่จดัการธุรกจิ 

จาํนวน 12.814 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 15.461 ดอกเบีย้รบัจาํนวน 1.302 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1.571 

รายไดอ้ื่นจาํนวน 68.764 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 82.968 

ปี 2557  (เดมิก่อนมกีารปรบัปรงุงบฯ) บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดอ้ื่นทัง้สิน้ จาํนวน 144.357 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายไดค้า่จดัการธุรกจิ จาํนวน 12.814 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ8.87 ดอกเบีย้รบัจาํนวน 1.302 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา

รอ้ยละ 0.90 กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ อตัรารอ้ยละ 42.59 จาํนวน 61.477 ลา้นบาท  รายไดอ้ื่นจาํนวน 68.764 ลา้น

บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 21.47 

ปี 2556  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดอ้ื่นทัง้สิน้ จาํนวน 306.051 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้า่จดัการธุรกจิ จาํนวน 

6.320 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.07 ดอกเบีย้รบัจาํนวน 2.559 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.84 ลา้นบาท โอน

กลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่จาํนวน 76.943 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25.14 กาํไรจากการขายเงนิลงทุนจาํนวน 22.408 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 7.32 มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม ณ.วนัทีล่งทุน จาํนวน 

87.569 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 28.61 กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีจาํนวน 70.802 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 

23.13  รายไดอ้ื่นจาํนวน 39.450 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 12.9  

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ 

ปี 2558  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากธุรกจิหลกัทัง้สิน้ จาํนวน 1,447.716   ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบรกิาร จาํนวน 

1,194.628 ลา้นบาท บรษิทัฯมกีาํไรขัน้ตน้ จาํนวน 253.088 ลา้นบาท บวก รายไดอ้ื่นจาํนวน 98.902  ลา้นบาท หกั 

คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิารจาํนวน 564.469 ลา้นบาท ,ดอ้ยคา่สทิธกิารเชา่และดอ้ยคา่ความนิยมจาํนวน 346.711 ลา้นบาท 

ตน้ทุนทางการเงนิจาํนวน11.661 ลา้นบาท และคา่ความเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้ง(คดอีาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทาง



24 

การเมอืง จาํนวน 1,630.50 ลา้นบาท) จาํนวน 1,631.743 ลา้นบาท  รวมจาํนวน 2,568.294 ลา้นบาท เมือ่นํากาํไรขัน้ตน้ 

หกัคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิารและคา่ใชจ้า่ยอื่น ตน้ทุนทางการเงนิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุน จาํนวน 2,216.304  

ลา้นบาท และเมือ่นํามาหกัรายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิไดจ้าํนวน 0.510 ลา้นบาท บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุน

เบด็เสรจ็สาํหรบัปี 2,216.814 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบั ปี 2557 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนเบด็เสรจ็สทุธจิาํนวน 

351.006  ลา้นบาท  เพราะปี 2558 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการพเิศษ จาํนวน 1,978.454  ลา้นบาท จากรายการดงัน้ี 

ตัง้คา่ความเสยีหายจากคดคีวามฯ 1,631.743 ลา้นบาท ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ความนิยม จาํนวน 202.981 ลา้นบาท ตัง้

ดอ้ยคา่สทิธกิารเชา่จาํนวน 143.730 ลา้นบาท  

ปี 2557 (ปรบัปรงุใหม)่ บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบังบการเงนิโดยไดบ้นัทกึการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัวลิลา่นครนิทร ์ทาํใหบ้รษิทั

ฯ เกดิผลกาํไรลดลงจาํนวน 61.477 มผีลใหผ้ลขาดทุนของปี 2557 เพิม่ขึน้เป็น 349.045 ลา้นบาท 

ปี 2557  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากธุรกจิหลกั จาํนวน 1,623.900  ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบรกิาร จาํนวน 

1,586.641 ลา้นบาท บรษิทัฯมกีาํไรขัน้ตน้ จาํนวน 37.259 ลา้นบาท บวก รายไดอ้ื่นจาํนวน 144.357 ลา้นบาท หกั 

คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร จาํนวน 484.496 ลา้นบาท เมือ่นํากาํไรขัน้ตน้ หกัคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร  บรษิทัและบรษิทั

ยอ่ยมผีลขาดทุนก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย จาํนวน 302.880 ลา้นบาท และเมือ่นํามาหกัดอกเบีย้จา่ยจาํนวน 5.120 ลา้นบาท

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจาํนวน 308.000 ลา้นบาทเมื่อนําภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลมา

หกัจาํนวน 22.393  ลา้นบาททาํใหบ้รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 285.607 ลา้นบาท บวก ผลประโยชน์

พนกังานจาํนวน 1.961 ลา้นบาท เป็นผลใหบ้รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลการดาํเนินงานขาดทุนจาํนวน 287.568 ลา้นบาท  

เมือ่เทยีบกบั ปี 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลกาํไรสทุธจิาํนวน 155.096  ลา้นบาท  เพราะปี 2556 บรษิทัและบรษิทั

ยอ่ยรายการพเิศษ จาํนวน 257.72 ลา้นบาทจากการโอนกลบัดอ้ยคา่คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 76.943 ลา้นบาท  กาํไร

จากการขายเงนิลงทุน 22.408 ลา้นบาท มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวน 87.569 ลา้นบาท 

สทุธ ิกาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีจาํนวน 70.802 ลา้นบาทและในปี 2557 บรษิทัมตีน้ทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีส่งูเน่ืองจาก

บรษิทัตอ้งการลา้งสตอ็กบา้นเก่าทีต่กคา้งมานานเน่ืองจาก สภาวะน้ําทว่ม ดงันัน้กาํไรขัน้ตน้จะมอีตัราสว่นกาํไรลดลงทาํ

ใหบ้รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตอ้งเรง่พฒันาทีด่นิเปลา่โดยสรา้งบา้นใหท้นัสมยัแต่การสรา้งยงัไมเ่สรจ็ตอ้งรอรบัรูร้ายไดปี้ 

2558 ต่อไป 

ปี 2556  บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดท้ัง้สิน้ในปี 2556  จาํนวน 122.462 ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบรกิาร จาํนวน 

655.458 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร จาํนวน 378.691 ลา้นบาท เมือ่นํารายไดห้กั ตน้ทุนขายและบรกิาร คา่ใชจ้า่ย

ขายและบรหิาร  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย จาํนวน 193.313 ลา้นบาท และเมือ่นํามาหกั

ดอกเบีย้จา่ยจาํนวน 43.460 ลา้นบาทบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลกาํไรก่อนหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจาํนวน 149.853 ลา้น

บาทเมือ่นําภาษมีาหกัจาํนวน 5.243 ลา้นบาททาํใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 155.096 ลา้นบาท เมือ่

เทยีบกบั ปี 2555 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมผีลกาํไรสทุธจิาํนวน 105.497ลา้นบาท  ดงันัน้ ปี 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมี

ขาดทุนสทุธ ิสงูกวา่ปี 2555 จาํนวน 260.593  ลา้นบาท เพราะปี 2556 มยีอดรายไดจ้ากธุรกจิหลกัสงูกวา่ปี 2555 จาํนวน 

567.704 ลา้นบาทและมรีายการพเิศษจาํนวน 250.531 ลา้นบาท 
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รายงานวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

ปี 2558  ณ.วนัที ่ 31 ธนัวาคม บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์ัง้สิน้จาํนวน 6,219.674 ลา้นบาท ปี 2557 มจีาํนวน 

6,948.319  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 728.645 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.487  โดยมสีาเหตุทีส่าํคญั คอื บรษิทั

และบรษิทัยอ่ยไดม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิและโครงการต่าง ๆ ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และมกีารดอ้ยคา่ของ

ทรพัยส์นิและสนิคา้ในโครงการเป็นจาํนวน 429 ลา้นบาท  และการโอนกรรมสทิธิจ์ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั

และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของสนิทรพัย ์ ประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื สนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 

4,341.693 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 69.806 ทีด่นิรอการพฒันาจาํนวน 465.604 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.860 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจาํนวน 155.400  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.499  ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์-สทุธจิาํนวน 

909.250 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.619  สทิธกิารเชา่จาํนวน 116.645 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.875  สนิทรพัยไ์ม่

หมนุเวยีนจาํนวน 231.082 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.715  

ในปี 2558 บริษทัฯได้มีการปรบัปรงุงบปี 2557 โดยมีผลกระทบทาํให้สินทรพัยข์องบริษทัฯ ลดลงไปจาํนวน 61.477 

ล้านบาท โดยลดสินค้าคงเหลือ ทาํให้สินค้าคงเหลือท่ีได้รายงานไปเม่ือปี 2557 จาํนวน 3,387.813 ล้านบาท 

เปล่ียนเป็นจาํนวน 3,326.336 ล้านบาท   

ปี 2557  ณ.วนัที ่ 31 ธนัวาคม บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์ัง้สิน้จาํนวน 7,009.796 ลา้นบาท ปี 2556 มจีาํนวน 

5,324.175 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 1,685.621 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.05 โดยมสีาเหตุคอื บรษิทัไดเ้พิม่

ทุนทาํใหเ้หลอืเงนิเพิม่ทุนอยูใ่นรปูเงนิฝากและเงนิลงทุน บรษิทัฯได ้ซือ้ เงนิลงทุน บรษิทั วลิลา่ นครนิทร ์  จาํกดั โดย

บรษิทัถอืหุน้ 99.94 % ดงันัน้ตอ้งนําทรพัยส์นิมารวม และบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารลงทุนก่อสรา้งเพิม่เพือ่ทาํสนิคา้

พรอ้มขายมผีลทาํใหย้อดสนิคา้เพิม่ขึน้ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของสนิทรพัย ์ ประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื สนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 

5,446.403 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 77.70 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์-สทุธจิาํนวน 606.736 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ8.65  

สทิธกิารเชา่จาํนวน 338.849 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ4.83  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจาํนวน 617.81 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 8.82  

ปี  2556  ณ.วนัที ่ 31 ธนัวาคม บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์ัง้สิน้จาํนวน 5,323.189 ลา้นบาท ปี 2555 มจีาํนวน 

3,073.943 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จาํนวน 2,249.246 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.95 โดยมสีาเหตุคอื บรษิทัและ

บรษิทัยอ่ยไดเ้พิม่ทุนทาํใหเ้หลอืเงนิเพิม่ทุนอยูใ่นรปูเงนิฝากและเงนิลงทุน และ บรษิทัซือ้เงนิลงทุนบรษิทั อควาเรยีล 

เอสเตท จาํกดั อตัราสว่นรอ้ยละ 99.99 ทาํใหต้อ้งนําทรพยส์นิของบรษิทัมารวม และบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารลงทุน

ก่อสรา้งเพิม่เพื่อทาํสนิคา้พรอ้มขายมผีลทาํใหย้อดสนิคา้เพิม่ขึน้ 
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บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของสนิทรพัย ์ ประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื สนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 

3,045.290 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 57.217 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์-สทุธจิาํนวน 507.807 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.54  

ทีด่นิรอพฒันา-สทุธ ิจาํนวน 912.230 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.14  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจาํนวน 857.862 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 37.66  

หน้ีสิน 

ปี 2558  ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้จาํนวน 2,280.444  ลา้นบาท ปี 2557 มจีาํนวน 

792.284 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จาํนวน 1,488.160 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 187.832 โดยมสีาเหตุคอื บรษิทัฯ มี

การตัง้สาํรองภาระหน้ีกบัธนาคารกรงุไทย จาํนวน 1,630 .50 ลา้นบาท. 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของหน้ีสนิประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื หน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 2,223.050 

ลา้นบาทคดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 35.74 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  หน้ีสนิระยะยาวจาํนวน 57.394 ลา้นบาท คดิเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 0.92 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้   

ปี 2557  ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม  บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้จาํนวน 792.284  ลา้นบาท ปี 2556 มจีาํนวน 

811.068 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 18.784 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.31 โดยมสีาเหตุคอื บรษิทัและบรษิทัยอ่ย

สง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ทาํใหเ้งนิมดัจาํลว่งหน้าโอนกลบัมาเป็นรายได ้

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของหน้ีสนิประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื หน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 416.234 

ลา้นบาทคดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 5.94 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  หน้ีสนิระยะยาวจาํนวน 376.050 ลา้นบาท คดิเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 5.36 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้   

ปี 2556  ณ.วนัที ่ 31 ธนัวาคม  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้จาํนวน 811.068 ลา้นบาท ปี 2555 มจีาํนวน 

862.432 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 51.364 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.96 โดยมสีาเหตุคอื บรษิทัฯและบรษิทั

ยอ่ยไดป้รบัโครงสรา้งหน้ีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงสาํเรจ็และจา่ยชาํระหน้ีทีป่รบัโครงสรา้งหน้ีเสรจ็สิน้ และบรษิทัขาย

สนิคา้และจา่ยชาํระหน้ีสนิระยะสัน้ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งของหน้ีสนิประกอบดว้ยรายการทีส่าํคญัคอื หน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 728.551 

ลา้นบาทคดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 13.69 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนจาํนวน 61.258 ลา้นบาท คดิ

เป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 1.15 ของหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้   

ส่วนผูถื้อหุ้น 

ปี 2558 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 3,939.230 ลา้นบาท ลดลงจาก

จาก ปี 2557 จาํนวน 2,216.805 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 36.01 โดยมสีาเหตุหลกัคอืบรษิทัฯมกีารตัง้สาํรองคา่

ความเสยีหายจากคดอีาญาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง และ การตัง้ดอ้ยคา่สนิทรพัยแ์ละสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ย  
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ปี 2557 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 6,156.035 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 

ปี 2556 จาํนวน 1,659.594 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 36.909 สาเหตุจากบรษิทัฯไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนใหผู้ถ้อืหุน้

เฉพาะเจาะจงจาํนวน 4,300 ลา้นหุน้ ราคาหุน้เฉลีย่ 0.331 บาท เป็นเงนิจาํนวน  1,423.30 ลา้นบาท และขายหุน้เพิม่ทุน

แบบใหบุ้คคลทัว่ไปจาํนวน 2,038.66 ลา้นหุน้ราคาหุน้ละ 0.32 บาท  ผลต่างจากการเพิม่สดัสว่นการลงทุนใน บรษิทั อค

วาเรยีส เอสเตท จาํกดั จาํนวน 47.939 ลา้นบาท และ บรษิทัฯมผีลขาดสทุธจิาํนวน 1,562.539 ลา้นบาท     

ปี 2556 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 4,496.441 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 

ปี 2555 จาํนวน 2,284.930 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 103.33 สาเหตุจากบรษิทัฯไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 

4,223.53 ลา้นหุน้จาํนวนเงนิ 2,111.76 ลา้นบาทและเพิม่มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้10 บาท เป็น 20 บาท ทาํใหจ้าํนวนหุน้ลดลง

จาํนวน 2,111.53 หุน้  เมือ่นํามารวมผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการดาํเนินงานบรษิทัฯ กาํไร 155.096 ลา้นบาท และ

ผลขาดทุนสะสมปี 2555 จาํนวน 1,431.878  ลา้นบาททาํใหม้สีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ จาํนวน 4,480.049 ลา้นบาท รวม

กบัผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  33.058 ลา้นบาท รวมสว่นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 4,513.107 ลา้นบาท 
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ตารางโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ยสิน้สดุ 31 ธนัวาคม2558 2557  และ 2556 

รายการ ปี อตัรารอ้ยละ เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง 

2558 2557 2556 2558 2557.00 2556 เพิม่(ลด) เพิม่(ลด) 

หน่วย:พนับาท 
ปี 2558-

2557 
ปี 2557-

2556 

รายได้หลกัของกิจการ 

ขายอสงัหารมิทรพัย*์ 1,343,484.00 1,478,610.00 828,215.00 92.80 91.05 89.12 (135,126.00) 650,395.00 

กจิการโรงแรม** 74,852.00 61,161.00 36,777.00 5.17 3.77 3.96 13,691.00 24,384.00 

รายไดค้า่เชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิาร*** 13,649.00 19,308.00 23,630.00 0.94 1.19 2.54 (5,659.00) (4,322.00) 

รายไดค้า่ทีป่รกึษาและบรหิารการขาย **** 15,731.00 64,821.00 40,721.00 1.09 3.99 4.38 (49,090.00) 24,100.00 

รวมรายได้หลกักิจการ 1,447,716.00 1,623,900.00 929,343.00 100.00 100.00 100.00 (176,184.00) 694,557.00 

รายไดอ้ื่น

การจดัการธุรกจิ 12,122.00 12,814.00 6,320.00 12.26 15.46 2.12 (692.00) 6,494.00 

ดอกเบีย้รบั 8,517.00 1,302.00 2,559.00 8.61 1.57 0.86 7,215.00 (1,257.00) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 0.00 0.00 76,943.00 - - 25.81 0.00 (76,943.00) 

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 0.00 0.00 70,802.00 - - 23.75 0.00 (70,802.00) 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนบรษิทัยอ่ย 0.00 0.00 22,408.00 - - 7.52 0.00 (22,408.00)

กาํไรจากการเจรจาต่อรองราคาซือ้ 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00

มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่เงนิลงทุนทางออ้ม ณ.วนัทีล่งทุน 0.00 0.00 87,569.00 - - 29.37 0.00 (87,569.00) 

รายไดอ้ื่น 78,263.00 68,764.00 31,518.00 79.13 82.97 10.57 9,499.00 37,246.00 

รวมรายไดอ้ื่น 98,902.00 82,880.00 298,119.00 100.00 100.00 100.00 16,022.00 (215,239.00) 

รวมรายไดท้ัง้สิน้ 1,546,618.00 1,706,780.00 1,227,462.00  (160,162.00) 479,318.00 
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* ดาํเนินการโดย บมจ.เอควิ เอสเตท  บจก.ธานนท ์ บจก.อลัลายเทคโนโลยี ่อนิเตอร ์ฯ  บจก.วทิรูธนากร บจก.อควาเรยีลเอสเตท  บจก.วลิลา่นครนิทร์

**ดาํเนินการโดย บจก.เอควิวลิเลจ บจก.อควาเรยีลเอสเตท

***ดาํเนินการโดย บจ.ฟรโีซน แอสเซท

  ****ดาํเนินการโดย บจ.อควาเรยีลเอสเตท  
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ตารางผลการดาํเนินงานของบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน)  

และบรษิทัยอ่ยสาํหรบัสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558  2557  และ 2556 

รายการ ปี 
การ
เปลีย่นแปลง 

% เพิม่(ลด) 
การ
เปลีย่นแปลง 

% เพิม่(ลด) 

เพิม่(ลด)  เพิม่(ลด)

2558 2557 2556 ปี 2558-2557 
ปี 2558-
2557 

ปี 2557-2556 
ปี 2557-
2556 

กาํไร(ขาดทุน) สทุธ ิ(พนับาท) (2,216,814.00) (349,045.00)  155,096.00 (1,867,769.00)  535.11 (504,141.00) (325.05) 

กาํไรต่อหุน้(บาท) (0.17) (0.03)  0.03 (0.15)  0.00 (0.06) (0.00) 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (%) (0.56) (0.06)  0.03 (0.51)  0.00 (0.09) (0.00) 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) (0.36) (0.44)  0.03  0.08 (0.00) (0.47) (0.00)

มลุคา่บญัช ี  0.31  0.49  0.71 (0.17)  0.00 (0.22) (0.00) 

สว่นผูถ้อืหุน้ (พนับาท)  3,939,230.00 
6,156,035.00 

 4,513,107.00 (2,216,805.00)  635.11  1,642,928.00  1,059.30 



31 

ตารางโครงสรา้งตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ยสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558  2557  และ 2556  

รายการ ปี เปลีย่นแปลง เพิม่(ลด) อตัรารอ้ยละ 

2558 2557 2556 ปี 2558-2557 ปี 2557-2556 2558 2557 2556 

หน่วย:พนับาท 

ต้นทุนขายและบริการ 

ขายอสงัหารมิทรพัย*์  1,058,471.00  995,288.00  540,309.00  63,183.00  454,979.00  88.60  62.73  82.43 

ขายทีด่นิรอพฒันา  0.00  419,546.00  67,781.00 (419,546.00)  351,765.00  0.00  26.44  10.34 

กจิการโรงแรม**  98,984.00  105,899.00  34,791.00 (6,915.00)  71,108.00  8.29  6.67  5.31 

คา่เชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิาร***  36,700.00  62,227.00  11,479.00 (25,527.00)  50,748.00  3.07  3.92  1.75 

คา่ทีป่รกึษาและบรหิารการขาย ****  473.00  3,681.00  1,098.00 (3,208.00)  2,583.00  0.04  0.23  0.17 

รวมรายได้หลกักิจการ  1,194,628.00  1,586,641.00  655,458.00 (392,013.00)  931,183.00  100.00  100.00  100.00 

* ดาํเนินการโดย บมจ.เอควิ เอสเตท  บจก.ธานนท ์ บจก.อลัลายเทคโนโลยี ่อนิเตอร ์ฯ  บจก.วทิรูธนากร บจก.อควาเรยีลเอสเตท  บจก.วลิลา่นครนิทร์

**ดาํเนินการโดย บจก.เอควิวลิเลจ บจก.อควาเรยีสเอสเตท

***ดาํเนินการโดย บจ.ฟรโีซน แอสเซท
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 ตารางโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยการขายและบรหิารของบรษิทั กฤษดามหานคร จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ยสิน้สดุ 31 ธนัวาคม  2558 2557  และ 2556  

 รายการ   ปี   เปลีย่นแปลง เพิม่(ลด)   อตัรารอ้ยละ  

2558 2557 2556  ปี 2558-2557   ปี 2557-2556  2558 2557 2556 

 หน่วย:พนับาท  

ค่าใช้จ่าย 

คา่ใชจ้า่ยการขาย 171,915.00 132,166.00 92,340.00 39,749.00 39,826.00 6.69 26.89 21.90 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 392,554.00 355,374.00 269,226.00 37,180.00 86,148.00 15.28 72.29 63.86 

หนี้สงสญัจะสญู 13,710.00 862.00 935.00 12,848.00 (73.00) 0.53 0.18 0.22 

ปราณการหนี้สนิจากคดฟี้องรอ้ง 1,631,743.00 16.00 11,175.00 1,631,727.00 (11,159.00) 63.53 0.00 2.65 

ผลประโยชน์พนกังานตดัจา่ย (1,961.00) 977.00 1,961.00 (2,938.00) 0.00 (0.40) 0.23 

ขาดทุนจากการโอนทรพัยช์าํระหนี้ 0.00  1,614.00 0.00 (1,614.00) 0.00 0.00 0.38 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ความนิยม 202,981.00 0.00 0.00 202,981.00 0.00 7.90 0.00 0.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สทิธกิารเชา่ 143,730.00 0.00 0.00 143,730.00 0.00 5.60 0.00 0.00 

มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางออ้มณ วนัทีล่งทุน  1,831.00 0.00 (1,831.00) 0.00 0.00 0.43 

ตน้ทุนทางการเงนิ 11,661.00 5,120.00 43,460.00 6,541.00 (38,340.00) 0.45 1.04 10.31 

รวมค่าใช้จ่าย 2,568,294.00 491,577.00 421,558.00 2,076,717.00 70,019.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางฐานะการเงนิของบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สาํหรบัสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  2557 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

หน่วย: พนับาท 

รายการ ปี เปลีย่นแปลงเพิม่(ลด) อตัรา% 

2558 2557 2556 2558-2557 2557-2556 2558 2557 2556 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  4,341,693.00  5,446,403.00  3,036,029.00 (1,104,710.00)  2,410,374.00 69.81% 77.70% 57.02% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  1,877,981.00  1,563,393.00  2,288,146.00  314,588.00 (724,753.00) 30.19% 22.30% 42.98% 

สนิทรพัยร์วม  6,219,674.00  7,009,796.00  5,324,175.00 (790,122.00)  1,685,621.00 100.00% 100.00% 100.00% 

หนี้สนิหมนุเวยีน  2,223,050.00  416,234.00  729,614.00  1,806,816.00 (313,380.00) 35.74% 5.94% 13.70% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน  57,394.00  376,050.00  81,454.00 (318,656.00)  294,596.00 0.92% 5.36% 1.53% 

หนี้สนิรวม  2,280,444.00  792,284.00  811,068.00  1,488,160.00 (18,784.00) 36.67% 11.30% 15.23% 

สว่นผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  33,058.00  0.00 (33,058.00)  0.00% 0.62% 

สว่นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่  3,939,230.00  6,217,512.00  4,480,049.00 (2,278,282.00)  1,737,463.00 63.33% 88.70% 84.15% 

รวมหนี้สนิและสว่นผูถ้อืหุน้  6,219,674.00  7,009,796.00  5,324,175.00 (790,122.00)  1,685,621.00 100.00% 100.00% 100.00% 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงิน
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2558  2557 และ 2556

บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั(มหาชน) และ บริษทั ย่อย  2558 2557 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.95 12.85 4.17 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.24 5.96 0.58 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ -0.44 -0.75 0.03 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ เทา่ 85.90 47.69 19.25 
ระยะเวลาเฉลีย่เกบ็หน้ี วนั 4.25 7.65 18.7 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื ครัง้ 0.32 0.5 0.3 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั      1,141  730 1,200 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี เทา่ 11.78 1.21 11.89 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 30.98 297.52 30.28 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัรากาํไรขัน้ตน้(ของรายไดห้ลกั) % 0.17 0.02 0.31 
อตัรากาํไรสทุธิ % -1.43 -0.18 0.19 
อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -0.56 -0.05 0.05
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินการ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % -0.36 -0.04 0.04 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % -2.86 -0.47 0.4 
อตัราหมนุเวยีนสนิทรพัย ์ เทา่ 0.23 1.52 0.22 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.58 0.13 0.17 
อตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.05 0.04 2.94 
อตัราสว่นความสามารถชาํระหน้ี เทา่ -0.97 -61.54 0.03 
ขอ้มลูต่อหุน้ 
มลูคา่ตามบญัช ี บาท 0.31 0.49 0.71 
กาํไรต่อหุน้ บาท -0.17 -0.04 0.033 
อตัราการเตบิโต 
สนิทรพัยร์วม % -10.49 31.66 73.17 
หน้ีสนิรวม % 187.83 -2.32 -8.42
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร % -10.85 74.74 156.98 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินการ % 15.78 28.46 94.92 
กาํไรสทุธิ % -535.11 -285.41 264.47 
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เอกสารแนบ 
สตูรการคาํนวณอตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ (เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร+เงนิลงทนุระยะสัน้+ลกูหนี้
การคา้)/ หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงาน / หนีส้นิหมนุเวยีนเฉลีย่ 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ ขาย / ลกูหนีเ้ฉลีย่ 
ระยะเวลาเฉลีย่เก็บหนี ้ วนั 365/ อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื ครัง้ ตน้ทนุขาย /สนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 365/ อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เทา่ ตน้ทนุขาย / เจา้หนีก้ารคา้เฉลีย่ 
ระยะเวลาชาํระหนี ้ วนั 365/ อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัรากําไรขัน้ตน้(ของรายไดห้ลกั) % กําไรขัน้ตน้ / ขายสทุธ ิ
อตัรากําไรสทุธิ % กําไรสทุธ ิ/ รายไดร้วม 
อตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ % กําไรสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิการ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % กําไรสทุธ/ิสนิทรัพยร์วมเฉลีย่ 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % (กําไรสทุธ-ิคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจา่ย)/ สนิทรัพยถ์าวรเฉลีย่ 
อตัราหมนุเวยีนสนิทรัพย ์ เทา่ รายไดร้วม/ สนิทรัพยร์วมเฉลีย่ 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทา่ หนีส้นิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ เทา่ หนีส้นิเฉพาะทีม่ดีอกเบีย้ / สว่นของผูถ้อืหุน้
อตัราสว่นความสามารถชําระหนี ้ เทา่ กําไร(ขาดทนุ) /หนีส้นิรวม 

ขอ้มลูตอ่หุน้ 
มลูคา่ตามบญัช ี บาท สว่นของผูถ้อืหุน้ / จํานวนหุน้ทีช่ําระแลว้
กําไรตอ่หุน้ บาท กําไร(ขาดทนุ) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราการเตบิโต 
สนิทรัพยร์วม % สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / สนิทรัพยปี์กอ่นหนา้ 
หนีส้นิรวม % หนีส้นิรวมทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / หนีส้นิรวมปีกอ่นหนา้ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร % รายไดจ้ากทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / รายไดจ้ากปีกอ่นหนา้ 
คา่ใชจ้า่ยดําเนนิการ % คา่ใชจ้า่ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / คา่ใชจ้า่ยดําเนนิการปีกอ่นหนา้
กําไรสทุธิ % กําไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง / กําไรสทุธปีิกอ่นหนา้ 
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โครงสรา้งรายไดห้ลกัจากการประกอบกจิการแยกตามโครงการของบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2558 2557 และ 2556  

พนับาท 

รายไดข้ายอสงัหารมิทรพัย ์

ชื่อโครงการ ปี  

2558 2557 2556 

1.โครงการ ธานนท ์กอลฟ์วลิล ์(โครงการ 25)  1,525  

2. โครงการ ซติี ้แอนด ์พารค์(โครงการ 30)  18,600 31,700 

3. โครงการ กฤษดาลากนู (โครงการ 41) 72,430 138,909 64,690 

4. โครงการ กฤษดาแกรนด ์พารค์ (โครงการ 42) 185,129 108,020 85,250 

5. โครงการ กฤษดา เพรสทจีเลค แอนด ์พารค์ (โครงการ 43)   5,200 36,450 

6. โครงการ เดอะครสิ ตกึ 3 (โครงการ 45) 3,221 9,800 

7. โครงการ เดอะครสิ ตกึ 4 (โครงการ 45) 5,500 83,032 

8. โครงการ เดอะครสิ ตกึ 5 (โครงการ 45) 1,921 75,232 298,203 

9. โครงการ เดอะครสิ ตกึ 6 (โครงการ 45) 391,692 

10. โครงการ เดอะครสิ ตกึ 7 (โครงการ 45) 420,633 

11. โครงการ กฤษดาวงแหวน-อ่อนนุช (โครงการ 48B) 6,012 

12. โครงการ กฤษดาเพรสทจี (โครงการ 49) 15,340 7,700 4,378 

13. โครงการรงัสติ บชิ พารค์ (โครงการ 50) 58,180 24,331 29,680 

14.โครงการเดอะครสิ การเ์ดน็ พระราม 9 (โครงการ 53) 117,159 445,372 37,591 

15.โครงการคอนโดมเินียม เอควา เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 49 23,040 

16.ทีด่นิเปลา่ รมิถนนจดัตุรทศิ 461,000  

17. โครง 15 Gate 81,000 184,000  

18.ทีด่นิเปลา่สระแกว้ 118,387 

 รวม 1,343,484 1,478,610 828,213 
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ปัจจยัความเส่ียง 
1 ความเส่ียงจากการซ้ือท่ีดิน 
สาํหรบัการเลอืกซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการบา้นเดีย่ว บา้นแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมเินียม บรษิทัเลอืกซือ้

ทีด่นิทีม่ศีกัยภาพสงูเหมาะกบัการพฒันาโครงการในราคาทีเ่หมาะสม โดยการเลอืกอยูใ่นทาํเลทีด่ ี ในเมอืง รวมทัง้ยา่น

ชุมชนต่างๆ บรษิทัเน้นหนกัในกรงุเทพฯและปรมิณฑล สาํหรบับา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม ซึง่จะเลอืกการ

คมนาคมทีเ่ขา้ถงึไดส้ะดวก และไมไ่กลจากแหลง่ชุมชน ดงันัน้ความเสีย่งเกดิจากการซือ้ทีด่นิในราคาทีเ่หมาะสมและ

ก่อใหเ้กดิกาํไรในอนาคต โดยทางออกของบรษิทัคอืการเลอืกสรรความสมัพนัธท์ีด่กีบันายหน้าคา้ทีด่นิทีน่่าเชื่อเถอื และ

การวเิคราะหก์ารตลาดและสาํรวจเปรยีบเทยีบราคาทีด่นิทีป่จัจยัและบรเิวณใกลเ้คยีงกนัเพือ่ใหล้ดความเสีย่งมากทีส่ดุ 

2 ความเส่ียงจากการสร้างบา้นก่อนขาย 
บรษิทัไดป้ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยมแีนวคดิการสรา้งบา้นเสรจ็ก่อนขาย สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งใช้

เงนิทุนลว่งหน้าในการสรา้งบา้นมากขึน้ เน่ืองจากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิดาวน์มาเป็นทุนหมนุเวยีนในการก่อสรา้ง ดงันัน้

บรษิทัรบัความเสีย่งจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี ราคาทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคตเพิม่ขึน้จากคา่ก่อสรา้งและราคาทีด่นิปรบัสงูขึน้

สง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งมลูคา่ขายทีว่เิคราะหใ์นปจัจุบนักบัราคาจรงิในอนาคตอาจมกีารคลาดเคลื่อน  ยิง่ไปกวา่นัน้

เน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัสงูจากคูแ่ขง่จงึเกดิความเสีย่งจากบา้นทีส่รา้งเสรจ็พรอ้มขายยงัคงคา้งในตลาดพรอ้มกบัคา่

บาํรงุรกัษาทีส่งูมากขึน้ตามระยะเวลา อกีทัง้สง่ผลกระทบในทางลบต่อสภาพคลอ่งทางการเงนิ อตัราดอกเบีย้และ

ความสามารถในการหากาํไรของบรษิทั อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดม้แีนวทางลดความเสีย่งโดยการวเิคราะหต์ลาดใน

อนาคต การประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงในอนาคต อกีทัง้การบรหิารจดัการดว้ยผูท้ีเ่ชีย่วชาญ

ทางอสงัหารมิทรพัยใ์นการวางกลยทุธอกีดว้ย   

3 ความเส่ียงเก่ียวกบัต้นทนุการผลิต 

ดชันีคา่แรงงานปี 2558 สงูขึน้ตามนโยบายเพิม่อตัราแรงงานขัน้ตํ่า ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อตน้ทุนของการพฒันา

โครงการของบรษิทั อกีทัง้คา่ก่อสรา้งเพิม่เตมิระหวา่งการก่อสรา้งจากการออกแบบและการก่อสรา้ง การเลอืกวสัดุ

ก่อสรา้งราคาสงูจากทมีผูอ้อกแบบ ลว้นสง่ผลกระทบต่อความเสีย่งของตน้ทุนการผลติ ดงันัน้ทางบรษิทัไดม้แีผนการ

จดัการความเสีย่งของตน้ทุนการผลติดงัต่อไปน้ี การตรวจสอบแบบก่อสรา้งและประเมนิคา่ใชจ้า่ยในรายละเอยีดอยา่ง

ละเอยีดถีถ่ว้น การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทอ้งถิน่เพือ่ทีส่ามารถเลอืกสนิคา้ทีร่าคาเหมาะสมได ้การตัง้งบประมาณลว่งหน้า

สาํหรบักรณีเกดิขอ้ผดิพลาดในอนาคต การจดัประกวดราคาเพือ่เปรยีบเทยีบราคา คุณภาพวสัดุ และกาํหนดราคาสง่

มอบวสัดุไวล้ว่งหน้าเพือ่ลดความเสีย่งการปรบัขึน้ของราคาวสัดุ รวมทัง้หาพนัธมติรทางการคา้เพือ่รองรบัการขยายตวั

ของโครงการต่างๆ บรษิทัมหีลกัเกณฑเ์ลอืกผูผ้ลติและผูค้า้รายใหญ่ โดยมกีารเปรยีบเทยีบประเมนิกาํลงัการผลติและ

ศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดบิในราคาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ผูค้า้จะสามารถจดัหาวสัดุไดต้รงตามมาตรฐาน ตาม

ปรมิาณทีก่าํหนด และสามารถสง่มอบภายในระยะเวลาทีก่าํหนด พรอ้มทัง้บรษิทัมทีมีงานในตรวจคุณภาพทีม่ี

ประสทิธภิาพ มกีารวางมาตราฐานทีบ่รษิทักาํหนดอยา่งด ี
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4  ความเส่ียงของคณุภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจาก

ผูร้บัเหมา  

บรษิทัไดร้บัความเสีย่งจากการรบัคุณภาพของงานจากผูร้บัเหมา และการสง่มอบงานทีไ่มต่รงตามกาํหนด 

ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารเซน็สญัญาระบุวสัดุก่อสรา้ง และกาํหนดระยะเวลาก่อสรา้งเสรจ็ อกีทัง้บทลงโทษกรณีผูร้บัเหมาผดิ

สญัญาเรือ่งคุณภาพหรอืเวลา นอกเหนือจากนัน้ทางบรษิทัไดก้ารหกัคา่งวดงานโดยเงนิประกนัผลงานไวใ้นแต่ละงวด

งานรอ้ยละ 5 ของมลูคา่งานทีส่ง่มอบเผื่อเกดิคุณภาพงานไมต่รงตามมาตราฐานของบรษิทั นอกเหนือจากนัน้ผูร้บัเหมา

ทีบ่รษิทัวา่จา้งเป็นผูร้บัเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทีท่าํงานกบับรษิทัมาหลายโครงการซึง่เกดิความน่าเชื่อถอืใน

ระดบัเบือ้งตน้ แต่อยา่งไรกด็ยีงัมปีญัหาเรือ่งผูร้บัเหมาขาดแคลนแรงงานชา่งฝีเฉพาะทาง บรษิทัจงึพยายามหาทาง

เลอืกทางออกโดยการก่อสรา้งแบบพรคีาส (Precast Construction) โดยการใชผ้นงัและชิน้สว่นงานคอนกรตีสาํเรจ็รปูซึง่

ผลติจากโรงงานมาประกอบ ทาํใหบ้รษิทัฯสามารถทดแทนแรงงานชา่งฝีมอืลงได ้โดยบรษิทัไดใ้ชก้บัโครงการบา้นเดีย่ว

เชน่กนั 

5  ความเส่ียงในด้านการเงิน  

ถงึแมว้า่ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิฟ้ืนตวัแต่สถาบนัการเงนิยงัคงระมดัระวงัมากขึน้ในการอนุมตัสินิเชื่อ  ทัง้แก่

ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูบ้รโิภค นอกจากน้ียงัมคีวามเสีย่งอื่นๆ ไดแ้ก่ การชะลอตวัของความตอ้งการ

ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั ปญัหาหน้ีภาคครวัเรอืนในระดบัสงู อยา่งไรกต็ามยงัมปีจัจยัสนบัสนุน โดยนโยบายการเงนิแบบผอ่นคลาย

ของคณะกรรมการนโยบายทางการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้ทรงตวัในระดบัตํ่า ทัง้น้ีทาง

บรษิทัสามารถจดัการความเสีย่งดา้นการเงนิได ้ โดยการวจิยัและพฒันาสนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของตลาดผูซ้ือ้

อสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัจงึไดร้บัการสนบัสนุนจากทัง้สถาบนัการเงนิและนกัลงทุนเป็นอยา่งด ีอกีทัง้บรษิทัยงัคงลดความ

เสีย่งเรือ่งการเงนิโดยการใชก้ระแสเงนิสดในการพฒันาโครงการเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยอตัราดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยในการเงนิ

อกีดว้ย  

6  ความเส่ียงจากการขออนุญาตแบบก่อสร้าง 

ความเสีย่งจากการขออนุญาตแบบก่อสรา้งเน่ืองจากไมส่ามารถกาํหนดระยะเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ สง่ผลใหเ้กดิ

ความลา่ชา้ในการก่อสรา้ง และสภาพคลอ่งในการรบัรูร้ายไดช้ะลอตวั บรษิทัไดม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นน้ีโดยการ

จดัตัง้ฝา่ยประสานงานและตดิตามอยา่งต่อเน่ือง การตัง้งบประมาณเพือ่คา่ดาํเนินการไวล้ว่งหน้า และการจดัสรร

บุคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะในเรือ่งการขออนุญาต 

7 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งเกดิจากปญัหาในการจดัหาเงนิทุนใหม้จีาํนวนเพยีงพอและทนัเวลาเพือ่จา่ยชาํระหน้ี
สาํหรบัภาระผกูพนัตามทีก่าํหนดไวใ้นงบการเงนิรวม  จากสถานการณ์ในปจัจุบนัเกีย่วกบัคดคีวามกบัธนาคารกรงุไทย 
ชีใ้หเ้หน็วา่กลุม่บรษิทั เอควิ เอสเตท อาจประสบปญัหาดา้นสภาพคลอ่ง 
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8 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุม่บรษิทั เอควิ เอสเตทไมม่รีายการคา้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

9 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเสีย่งทางดา้นการใหส้นิเชื่อ คอื ความเสีย่งทีล่กูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถชาํระหน้ีแก่กลุม่บรษิทั เอควิ 

เอสเตทตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเ้มือ่ครบกาํหนด ทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสนิเชื่อเพือ่ควบคุมความ
เสีย่งทางดา้นการใหส้นิเชื่อดงักลา่วโดยสมํ่าเสมอ  โดยการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของลกูคา้  ณ วนัทีร่ายงานและ
หลกัประกนั ไมพ่บวา่มคีวามเสีย่งจากการกระจุกตวัของสนิเชื่อทีเ่ป็นสาระสาํคญั ความเสีย่งสงูสดุทางดา้นสนิเชื่อแสดง
ไวใ้นราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ฝา่ยบรหิารไมไ่ดค้าดวา่จะ
เกดิผลเสยีหายทีม่สีาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไมไ่ด ้

10 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดซึง่จะมผีลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของกลุม่บรษิทั เอควิ เอสเตท ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต กลุม่บรษิทัเอควิ เอสเตท มคีวามเสีย่งจากอตัรา
ดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ เงนิใหกู้ย้มื
แก่บรษิทัยอ่ยและดอกเบีย้คา้งรบั เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลภายนอก หน้ีสนิระยะยาวภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้ง
หน้ี เงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่ขา้เงือ่นไขผดินดัชาํระ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 
ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาดซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั ผูบ้รหิารพจิารณาวา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้มน้ีอย ดงันัน้กลุม่
บรษิทั เอควิ เอสเตทจงึไมไ่ดท้าํสญัญาเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 
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สดัส่วนการถือหุ้น 

ลาํดบั บรษิทั ประเภทธุรกจิ ประเภท 

สดัสว่นการถอื

หุน้ (รอ้ยละ) 

1 
บรษิทั เอควิ เอสเตท  จาํกดั (มหาชน) 

คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทัใหญ่ -

และบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

2 บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 99.80

3 

บรษิทั อลัลาย เทคโนโลย ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 

99.90 

4 บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ จาํกดั 

รบับรหิารการขายใหก้บัโครงการหมูบ่า้น

จดัสรร บรษิทัยอ่ย 

99.94 

5 บรษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บรหิารพืน้ทีเ่พือ่การพาณิชย ์ บรษิทัยอ่ย 99.93 

6 บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย 99.94

7 บรษิทั ฟรโีซน แอสเซท จาํกดั บรกิารใหเ้ชา่พืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ บรษิทัยอ่ย 99.98

8 บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เชา่พืน้ทีเ่พือ่การพาณิชย ์

บรษิทัยอ่ย 99.99 

9 บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย(ทางออ้มผา่น 

(บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี)้ 99.99 

10 บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย 

(ทางออ้มผา่นบจก.วลิเลจ) 99.99 

11. บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ จาํกดั บรกิารโรงแรมและรสีอรท์ บรษิทัยอ่ย(ทางออ้มผา่น 

บจก.อควาเรยีสเอสเตท) 

99.99 

12. บรษิทั วลิลา่ นครรนิทร ์จาํกดั คา้และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทัยอ่ย 99.99 
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เงินลงทุนของบริษทัฯ 

เงินลงทุนทางตรง 

ชือ่บรษิทั ประเภทและลกัษณะธุรกจิ ทุนชาํระแลว้ 
สดัสว่น

การถอืหุน้ 
% 

ตน้ทุนเงนิลงทุน
(ลบ.) 

บจก. เอควิ วลิเลจ 
พฒันาและใหบ้รกิารโรงแรมและรี
สอรท์ 

1 99.94 1 

บจก. เอควิ  มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ   บรหิารงานดา้นการขาย 1 99.94 1 

บจก.เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ บรหิารพืน้ทีเ่พือ่การพาณชิย ์ 1 99.93 1 

บจก.อลัลาย เทคโนโลย ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล คา้อสงัหารมิทรพัย ์ 100 99.9 100.315 

บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้ คา้อสงัหารมิทรพัย ์ 25 99.8 23.612 

บจก.ฟรโีซน ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิาร 100 99.98 42.105 

บจก.อควาเรยีส เอสเตท ใหเ้ชา่ ขาย ซือ้ บรกิาร  
54 99.99 

480.998 

และ ดาํเนินงานดา้นอสงัหารมิทรพัย์

บจก.วลิล่า นครนิทร ์ คา้อสงัหารมิทรพัย ์               270 99.99 170.232 

คา่เผือ่ตอ้ยคา่เงนิลงทุน -339.696

เงนิลงทุนสทุธ ิ 480.566 

  เงินลงทุนทางอ้อม 

ชือ่บรษิทั ประเภทและลกัษณะธุรกจิ 
ทุนชาํระ
แลว้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
% 

ตน้ทุนเงนิ
ลงทุน(ลบ.) 

บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั คา้อสงัหารมิทรพัย์ 1,450 99.99 396.68

บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั กจิการโรงแรมและรสีอรท์ 50 99.99 49.94

บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด ์รสีอรท์ กจิการโรงแรม 1 99.99 1
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รายการระหว่างกนั 

บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) มรีายการระหวา่งกนักบับรษิทัในกลุม่ 11 บรษิทั 

1. บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ จาํกดั
2. บรษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั
3. บรษิทั ธานนทพ์รอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั
4. บรษิทั อลัลาย เทคโนโลย ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั
5. บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั
6. บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั
7. บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั
8. บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั

9. บรษิทั วลิลา่ นครนิทร ์จาํกดั

10. บรษิทั ฟรโีซน แอสเซท จาํกดั
11. บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั

บรษิทัยอ่ยในลาํดบัที ่1-9  และ จาํนวน 9  บรษิทัดงักลา่วไดท้าํสญัญาวา่จา้งบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

เป็นผูด้าํเนินการสาํหรบัขอบขา่ยของงานคอื 

1. ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถเหมาะสมเพือ่เขา้ปฏบิตังิานตามสญัญาใหก้บัผูว้า่จา้ง
2. ผูร้บัจา้ง ตวัแทนของผูร้บัจา้ง หรอืบรวิารของผูร้บัจา้ง จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัของผูว้า่จา้ง

ซึง่ตนไดรู้ม้าในระหวา่งการปฏบิตังิานตามสญัญาแก่บุคคลภายนอก อนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูว้า่
จา้ง

3. ผูร้บัจา้งสญัญาจะไมเ่อาการงานทีร่บัจา้งทัง้หมด หรอืบางสว่นแห่งสญัญาน้ีไปใหผู้อ้ื่นรบัจา้งชว่งอกีทอด
หน่ึง เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้ง ทัง้น้ีผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผดิชอบงานทีใ่ห้
เชา่ชว่งนัน้ทุกประการโดยมรีายละเอยีดของสญัญาดงัน้ี

คูส่ญัญา บรษิทัในเครอืทัง้ 9 บรษิทั “ผูว้า่จา้ง” กบั 

บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) “ผูร้บัจา้ง” 

อายสุญัญา 1 ปี ( วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 
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คา่ตอบแทน 

จาํนวน รายไดค้า่จดัการ  จาํนวนเงนิ  

1 บจก.เอควิ วลิเลจ 4,800,000.00

2 บจก.วทิรูธนากร 7,200,000.00 

3 บจก.บา้นชดิธารา 3,300,000.00 

4 บจก.เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ 2,400,000.00 

5 บจก.เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ 2,400,000.00 

6 บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี้ 8,700,000.00

7 บจก.อลัลาย เทคโนโลย ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล 8,400,000.00

8 บจก.อควาเรยีส เอสเตท 3,600,000.00 

9 บจก.วลิลา่ นครนิทร์ 4,800,000.00

รวม 45,600,000.00 
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กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ 31 มนีาคม 2559 
1. นายสทุธศิกัดิ ์วจปีิยนนัทานนท ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.เอควิ เอสเตท และเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยดงันี้

ลาํดบัที ่ บรษิทั ตาํแหน่ง 
รอ้ยละของ
การถอืหุน้ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั 

บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางตรง 

1 บจก.อควาเรยีส เอสเตท กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

2 บจก.วลิลา่ นครนิทร ์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

3 บจก.เอควิ วลิเลจ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.94 

บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางออ้ม 

1 บจก.วทิรู ธนากร กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.ธานนทฯ์ 

2 บจก.บา้นชดิธารา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.เอควิ วลิเลจ 

3 บจก.อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามกลุม่ ข. - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

- ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.อควาเรยีส เอสเตท 
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          2.นายภพ เพชรสวุรรณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ, รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ของบมจ.เอควิ เอสเตท และเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยดงันี้ 

 

ลาํดบัที ่ บรษิทั ตาํแหน่ง 
รอ้ยละของ
การถอืหุน้ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั 

  บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางตรง       

1 บจก. เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 

2 บจก.เอควิ วลิเลจ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.94 

3 บจก. อควาเรยีส เอสเตท กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

4 บจก.เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.94 

  บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางออ้ม       

1 บจก.วทิรู ธนากร กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

        ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.ธานนทฯ์ 

2 บจก.บา้นชดิธารา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

        ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.เอควิ วลิเลจ 

3 บจก. อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - ถอืหุน้ทางออมผา่น บจก.อควาเรยีส เอสเตท 

         บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
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3.นายวริตัน์ เอีย้วอกัษร ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าฝา่ยปฏบิตักิารของบมจ.เอควิ เอสเตท และเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยดงันี้ 

ลาํดบัที ่ บรษิทั ตาํแหน่ง 
รอ้ยละของ
การถอืหุน้ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั 

  บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางตรง       

1 บจก.อควาเรยีส เอสเตท กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

2 บจก.ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.80 

3 บจก. เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 

4 บจก.เอควิ วลิเลจ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.94 

5 บจก.ฟรโีซน แอสเซท  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 

6 บจก.วลิลา่ นครนิทร ์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

7 บจก.เอควิ มารเ์กต็ติง้ เซอรว์สิ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.94 

  บมจ. เอควิ เอสเตท ถอืหุน้ทางออ้ม       

1 บจก.บา้นชดิธารา กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

        ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.เอควิ วลิเลจ 

2 บจก.อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม - บมจ.เอควิ เอสเตท ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

      - ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบจก.อควาเรยีส เอสเตท 



 

48 
 

ผูถื้อหุ้น 

 

    รายช่ือผูถื้อหุ้น 10 รายแรกของบริษทัในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

ลาํดบั ผูถ้อืหุน้ มคี.59 % ธ.ค.-57 % ธ.ค.-56 % 

1 นางสมุาล ีอ่องจรติ 600,000,000 4.734         

2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 500,000,000 3.945         

3 นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารกุร 500,000,000 3.945         

4 นายธนพล วริะเทพสภุรณ์ 250,000,000 1.973         

5 นางมนธริา ผดุรตัน์ 215,000,000 1.696         

6 นายสวุทิย ์พพิฒัน์วไิลกุล 200,000,000 1.578         

7 นายชงก ์รงัสพิราหมณกุล 199,000,000 1.570         

8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 187,647,440 1.481         

9 นายทวปี เรอืงหรา่ย 165,000,000 1.302         

10 นส.ชวลัลกัษณ์ เอยีวศวิกุิล 144,000,000 1.136         

 นายสมยศ พุม่พนัธุม์ว่ง     2,500,000,000 19.725 - - 

  THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO.,LTD.     14,732,672 0.116 15,849,961 0.25 

  นางนพรตัน์ บุญนาค     2,959,582 0.023 2,959,582 0.047 

 นายสาคร กจิวริยิะ     2,571,384 0.02 - - 

  นางอนญัญา เยาวว์รรณศริ ิ     1,800,000 0.014 - - 

  นายเสกสรร สทิธกิรสวสัดิ ์     1,400,000 0.011 2,000,000 0.032 

  นางงวลิาวลัย ์เศรษฐพฒันชยั     1,050,000 0.008 1,050,000.00 0.017 

  บรษิทั เค เอม็ ซ ีโฮลดิง้ จาํกดั     367,800 0.003 367,908 0.003 

  นายเตยีบ ศรวีราเกยีรต ิ     315,054 0.002 244,468 0.004 

  นายพรี ์ฉตัรกนัภยั     285,075 0.002 - - 

  นายอธฐิาน ตรีะวนินทร         2,250,000 0.036 

  นายพรชยั รุง่ฤดไีพรสนัต ์         432,128 0.007 

  นายขจรวฒุ ิเยาวว์รรณศริ ิ         400,000 0.006 

  บรษิทั ว ีซ ีเอน็ โปรดกัท ์จาํกดั         241,500 0.004 
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การจดัการ 

 โครงสร้างการจดัองคก์ร 

องคป์ระกอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ 

การแต่งตัง้กรรมการ กรรมการบรษิทั มาจากการเลอืกตัง้โดยผูถ้อืหุน้ โดยถอืวา่หน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง 

การพน้จากตาํแหน่ง ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้กรรมการผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุหน่ึงในสามตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ดห้รอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตาํแหน่งก่อนถงึวาระดว้ยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมหีุน้นบัรวมไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึง

ของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีง 

จาํนวนกรรมการ ใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกวา่ 5 คน ไมเ่กนิกวา่ 11 คน ไมน้่อยกวา่ครึง่หน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ( ณ 31 มีนาคม 2559) 

ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ ดงัน้ี 

1. นายสมชาย  ควูจิติรสวุรรณ   ประธานกรรมการ 

2. นายสทุธศิกัดิ ์ วจปิียนนัทานนท ์  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามและกรรมการบรหิาร 

3.  นายภพ  เพชรสวุรรณ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม, รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4.  ดร.สทุศัน์  จนักิง่ทอง  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

5. ดร.รญัชนา  รชัตะนาวนิ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

6. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู  กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ผศ.ดร. ภกัด ี มะนะเวศ   กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ          

8. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ  กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ          

          เลขานุการบรษิทั   คอื  นายอภริฐั  อนิทรช ู
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อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจหน้าทีใ่นการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รวมถงึหน้าทีต่ดิตามการบรหิารของผูบ้รหิารเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั

อยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะทาํหน้าทีใ่นการกาํหนดกลยทุธ ์ เป้าหมาย และนโยบายของบรษิทั ตลอดจน

ประเมนิผลการดาํเนินงาน ทัง้ในดา้นการจดัการบรหิารทรพัยส์นิและการบรหิารการเงนิใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งมกีารประชุมอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

วิธีการลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการผูม้อีาํนาจผกูพนับรษิทัคอื นายสทุธศิกัดิ ์วจปิียนนัทานนท ์ และ นายภพ เพชรสวุรรณ และ  

นายสทุศัน์  จนักิง่ทอง และ  นางสาวรญัชนา รชัตะนาวนิ ลงลายมอืชื่อ 2 ใน 4 ตามหนงัสอืรบัรองลงวนัที ่18 มนีาคม 2559  

 
การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

 
1 นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ  ตาํแหน่ง    ประธานกรรมการบรษิทั 

                            ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน    -  ครัง้ 
การเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน     -     ครัง้  
(จดัเมือ่วนัที ่20  เมษายน 2558) 

    (ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมตคิณะกรรมการครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2559) 
2 นายสทุธศิกัดิ ์วจปิียนนัทานนท ์     ตาํแหน่ง   กรรมการบรหิาร 

        ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน   12/12 ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน     1 ครัง้ 

  (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

3 นายภพ เพชรสวุรรณ    ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร  รกัษาการประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

         ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

             การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558จาํนวน  12/12 ครัง้  

             การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    1   ครัง้  

    (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558)    

4 ดร.สทุศัน์ จนักิง่ทอง   ตาํแหน่ง       กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
                         ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทั   

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน             3/12 ครัง้  

การเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน   -  ครัง้  
(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2558) 
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5 ดร.รญัชนา รชัตะนาวนิ ตาํแหน่ง  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทั 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน             3/12 ครัง้  

การเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน   -  ครัง้  
(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2558) 

6 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ตาํแหน่ง              กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน   11/12 ครัง้  
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จาํนวน   4/4   ครัง้  
การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ 
(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

7 ผศ.ดร.ภกัด ีมะนะเวศ   ตาํแหน่ง      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
(แต่งตัง้ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 ลว.27 กุมภาพนัธ ์2558) 
(แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 ลว.14 มคี.2559) 

ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ 
            การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน   11/12  ครัง้ 

       การเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ 
       (จดัเมือ่ 20 เมษายน 2558) 

8 นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ ตาํแหน่ง             กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
        ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทั   

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558 จาํนวน   3/12  ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 จาํนวน   1/4 ครัง้  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน      -  ครัง้ 

(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2558) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระละ 2 ปี โดยมรีายนามดงัน้ี 

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู  ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ผศ.ดร.ภกัด ีมะนะเวศ  ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

นางปราณี หริญับรรเทา  ตาํแหน่งเลขานุการ  

 หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบแต่อยา่งใด 
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  องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน( 1คน ควรมคีวามรูด้า้นบญัช/ีการเงนิ) 

2. พจิารณาคดัสรรโดยคณะกรรมการสรรหาและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

3. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชก่รรมการบรหิาร พนกังาน หรอื ทีป่รกึษาหรอืไดร้บัเงนิเดอืนประจาํจาก

บรษิทั 

4. ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ดา้นการเงนิหรอืการบรหิารกบับรษิทั 

5. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 โดยนบัรวมหุน้ทีผู่ถ้อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

 (เกณฑน้ี์เขม้ขน้กวา่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสนง.กลต) 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กาํกบัดแูล สอบทาน ใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดย

กฎหมายอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้ง และเพยีงพอตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี

2. กาํกบัดแูลและสอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน(Internal Audit) 

3. สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ กฎหมายอื่น 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. สอบทานสรปุผลตรวจสอบทุจรติและกาํหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร 

6. พจิารณาเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น 

7. กาํกบัดแูลสอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสาํนกังานตรวจสอบภายในและ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี

8. จดัทาํรายงานกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

10. กาํกบัดแูลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากล 

11. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอื คณะกรรมการของบรษิทัจะมอบหมายในการ

ปฏบิตังิานตามขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเรยีก สัง่การใหฝ้า่ย

จดัการ หวัหน้า หน่วยงาน หรอื พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็รว่มประชุม หรอื

สง่เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจาํเป็น 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทัฯ ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบแต่อยา่งใด 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมดีงัน้ี 
1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 

2. ผศ.ดร.ภกัด ีมะนะเวศ 

3. นายภพ เพชรสวุรรณ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมดีงัน้ี 
1. ผศ.ดร.ภกัด ีมะนะเวศ 

2. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 

3. นายสทุธศิกัดิ ์วจปิียนนัทานนท ์

การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
 ปจัจุบนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยพจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ 

โดยกรรมการจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่การสรรหาบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบรษิทั

จะตอ้งพจิารณาจากความรูค้วามสามารถและประสบการณ์รวมถงึเวลาทีเ่ขา้รว่มประชุมกบัคณะกรรมการบรษิทัโดย

สมํ่าเสมอ ทัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัแิต่งตัง้กรรมการ โดยในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ช้

เสยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่หน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง การเลอืกกรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

หรอื คราวละหลายคนเป็นรายคณะกไ็ด ้ ตามแต่ผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร บุคคลหรอืคณะบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีง

สงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บั

การเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา หากมคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมใีหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชุม

เป็นผูอ้อกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 8 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น กรรมการทีไ่มเ่ป็น

ผูบ้รหิาร 4 ทา่น ใน 4 ทา่นเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ดงันัน้บรษิทัมกีรรมการตรวจสอบคดิเป็นสดัสว่นมากกวา่

รอ้ยละ 25  

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
1. นายสทุธศิกัดิ ์วจปิียนนัทานนท ์  

2. นายภพ เพชรสวุรรณ 

3. ดร.สทุศัน์ จนักิง่ทอง 

4. ดร.รญัชนา รชัตะโยธนิ 

นางปราณี หริญับรรเทา  เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1. อาํนาจควบคุมดแูลกจิการของบรษิทั และมหีน้าทีด่งัน้ี 

� ใหค้ณะกรรมการบรหิารอนุมตัเิกีย่วกบั การขออนุญาต การจดทะเบยีน และการยืน่คาํรอ้งต่างๆ 

ทีจ่าํเป็นเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั แลว้รายงานใหคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกๆ 

สามเดอืน 
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� พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทาํแผนงานประจาํปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณา 

� พจิารณากลัน่กรองการลงทุนต่าง ๆ การกูห้น้ีและการคํ้าประกนั นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ เวน้แต่การกูย้มืระหวา่งบรษิทักบับรษิทัยอ่ย เมือ่คณะกรรมการบรหิาร

พจิารณากลัน่กรองแลว้ใหค้ณะกรรมการบรหิารอนุมตัแิทนคณะกรรมการบรษิทัได ้ แลว้รายงาน

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

� วางระเบยีบวา่ดว้ยการบรหิารงานบุคคลของบรษิทั รวมทัง้กาํหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน

ของพนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

� วางระเบยีบวา่ดว้ยการเงนิและการบญัชขีองบรษิทั 

� วางระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุ และจดัซือ้ จดัจา้ง 

� แกไ้ขปญัหาหรอืความขดัแยง้ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์รและดาํรงไวซ้ึง่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

ต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

� ดาํเนินงานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ในการดาํเนินกจิการของบรษิทั ใหก้รรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

� บรหิารกจิการของบรษิทัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบาย แผนงานของมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

� บงัคบับญัชาพนกังาน บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ บรหิารงานพสัดุ และบรหิารงาน

การเงนิและการบญัชใีหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารกาํหนด 

� พจิารณาจดัทาํแผนงานประจาํปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัการไดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

� ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย รวมถงึการควบคุมคา่ใชจ้า่ยและงบลงทุน

ตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใินแผนงานประจาํปี เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
3. ใหค้ณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งมอีาํนาจอนุมตัใินการจดัซือ้จดัจา้ง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง

แบ่งดงัน้ี 

3.1 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง วงเงนิน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 10 ลา้นประกอบดว้ย 

ประธาน  ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

คณะกรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาผลติภณัฑแ์ละโครงการ 

  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาธุรกจิ 

  จดัซือ้ 

ผา่นการอนุมตัติอ้งรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรบัทราบ 

3.2 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง วงเงนิมากกวา่ 10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
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ประธาน  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาผลติภณัฑแ์ละโครงการ 

  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาธุรกจิ 

  โครงการ 

  จดัซือ้ 

ผา่นการอนุมตัติอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารรบัทราบ 

3.3 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง วงเงนิมากกวา่ 20 ลา้นบาทประกอบดว้ย 

ประธาน  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการ กรรมการบรหิาร 

  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นกจิการพเิศษ 

  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาผลติภณัฑแ์ละโครงการ 

  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาธุรกจิ 

  โครงการ 

  จดัซือ้ 

ผา่นการอนุมตัติอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

 

  กรณีการจดัซือ้จดัจา้งนอกงบประมาณมขีัน้ตอนการทาํงานใหป้ฏบิตัติามระเบยีบการดาํเนินงานของ

กจิการบรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) พ.ศ2556 ขอ้ที ่5 ดงัน้ี 

1. วงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ใหเ้ป็นอาํนาจประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

2. วงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาทแต่ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ใหเ้ป็นอาํนาจประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. วงเงนิเกนิ 20 ลา้นบาทแต่ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบรหิาร 

4. วงเงนิเกนิ 50 ลา้นบาท ใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

ขอ้ 1- 3 เมือ่ผา่นการอนุมตัติอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

 

          4. การขายทีด่นิหรอืทรพัยส์นิและการดาํเนินการอื่นใด บรรดาทีเ่ป็นปกตธิุระของบรษิทัใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 5. การดาํเนินการกจิการของบรษิทัทีม่ไิดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบรหิารคอื กรรมการผูจ้ดัการ 

ใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นรายกรณีไป 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
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การประชมุคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการมกีารประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจาํเป็นโดยมกีาร

กาํหนดวาระการประชุมลว่งหน้าและชดัเจนและมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ โดยบรษิทัไดจ้ดัทาํ

หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมอยา่งน้อย 3 วนัก่อนการประชุมฯ 

 ในปี 2558 บรษิทัไดม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 12 ครัง้ การประชุมทุกครัง้กรรมการ

เขา้รวมประชมุครบองคป์ระชุมฯทุกครัง้ และในการประชุมฯจะมกีารจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้มี

การบนัทกึเสยีงและผา่นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเ้กีย่วขอ้ง แลว้รบัรองรายงานโดยประธานในที่

ประชุมฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บรษิทัจา่ยเบีย้ประชุมกรรมการในปี 2557 และ ปี 2558 มจีาํนวน 1.50 ลา้นบาทและ 1.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี

กรรมการจาํนวน 8 ทา่น และ 8 ทา่น ตามลาํดบั โดยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัจะไดร้บัเบีย้ประชุมกรรมการและ

ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเงนิเดอืน และรายละเอยีดเบีย้ประชุมคณะกรรมการดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการ    ปี 2557  2558 

1. นายสทุธศิกัดิ ์ วจปิียนนัทานนท*์  
2. นายภพ  เพชรสวุรรณ*  
3. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู   384,000  492,000.00 
4. ผศ.ดร.ภกัด ี มานะเวศ       -                  272,000.00 
5. ดร.รญัชนา  รชัตะนาวนิ       -                 138,333.33 
6. ดร.สทุศัน์  จนักิง่ทอง       -                 138,333.33 
7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ                 -                   73,333.33 
8. นายสมชาย ควูจิติรสวุรรณ                   -           -  

กรรมการลาํดบัที ่8 ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2559  
คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2559 บรษิทัฯไดข้ออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 3.2 
ลา้นบาท แบง่เป็น คา่ตอบแทนประจาํ และ คา่เบีย้ประชุมกรรมการ 

 * กรรมการลาํดบัที ่1-2 ไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเงนิเดอืน ซึง่รวมอยูใ่นเงนิเดอืนผูบ้รหิาร และไดร้บัเบีย้ประชุมฯ 
กรรมการทีล่าออก  

1. นายยงยุทธ ชยัพรหมประสทิธิ ์  ตาํแหน่งกรรมการบรหิาร มผีล  6 ตุลาคม 2558 
2. นายวริตัน์ เอีย้วอกัษร  ตาํแหน่งกรรมการบรหิาร มผีล 9 ตุลาคม 2558 
3.    นายฉววิชัร ์ พชีผล   ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ มผีล 9 ตุลาคม 2558 

4.   นายจตุรพล  ภมูวิสนะ   ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ มผีล 8 มนีาคม 2559 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ผูบ้รหิารในปี 2558 และ 2557 จาํนวน 8 คน และ 8 คน ตามลาํดบั ไดร้บัผลตอบแทนในรปูเงนิเดอืนและโบนสั 

 ในปี 2558  จาํนวน  52.42 ลา้นบาท ในปี 2557 จาํนวน 37.42 ลา้นบาท  ทัง้น้ีบรษิทัฯไมม่กีารจา่ยเบีย้ประชุมใหแ้ก่ผูบ้รหิาร

แต่อยา่งใด 

บคุคลากร    

 พนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มจีาํนวน 308 คน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  แบง่ออกเป็น 

 ผูบ้รหิาร                           8 คน  

 พนกังานประจาํสาํนกังาน    308 คน 

 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานสาํหรบัปี 2558       77.06  ลา้นบาท 

 (เดอืนตุลาคม 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลาออก) 

 นโยบายการพฒันาบุคคลกร บรษิทัมนีโยบายพฒันาบุคคลกรโดยสนับสนุนใหม้กีารอบรมความรูใ้หพ้รอ้มกบั

การพฒันาของบรษิทั เช่น การจดัอบรมเจา้หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด โดยการเชญิวทิยากรมาอบรมที่สาํนักงาน 

รวมถงึการสง่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไปอบรมภายนอก   
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รายละเอียดผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. นายวิรตัน์ เอ้ียวอกัษร 
ตาํแหน่ง                    ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

อาย ุ62 ปี         ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทั  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน     1 ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

ประวติัการศึกษา  
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(์เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร) 
การอบรม 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD) 
ประวติัการทาํงาน 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

ต.ค. .2556 – ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั 

2556 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั 

2556- ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

พค.54 -ปจัจบุนั กรรมการ บร่ษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

พค.54 -ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้เซอรว์สิ จาํกดั 

พค.54 -ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

กย.54 –ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ฟรโีซน แอสเซท จาํกดั 

ต.ค. 2557 – ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั วลิล่า นครนิทร ์จาํกดั 

พ.ค. 2554 – 9 ตค. 2558 กรรมการบรหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

2556 - ตค.2558 กรรมการ บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั 

พ.ค.54-ตค.56 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอควิ เอสเตท 

พค.54 - ม.ิย.55 
รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ และ 
กรรมการ 

บมจ.เอควิ เอสเตท 

พค.54 - ม.ิย.55 กรรมการ บจก.อลัลายเทคโนโลยอีนิเตอรแ์นชัน่แนล  
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2. นายสทุธิศกัด์ิ วจีปิยนันทานนท ์
ตาํแหน่ง                      กรรมการบรหิาร 

อาย ุ46      ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

ประวติัการศึกษา  

ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัโคโรราโด สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ี  สาขาบญัช ี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทะเบยีนวชิาชพี   ทีป่รกึษาการเงนิ  ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์

ประวติัการทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

พ.ค.55 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท  

2555-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอ พลสั แพลนเนอร ์จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั 

2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

ต.ค.2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วลิล่า นครนิทร ์จาํกดั 

2551 -2554  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แคปปิตอล อลัไลแอนซ ์จาํกดั 
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3. นายภพ เพชรสวุรรณ 
     ตาํแหน่ง               กรรมการบรหิาร รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

    อาย ุ50     ไมม่กีารถอืหุน้บรษิทัฯ  

     การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้ (จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

 

      ประวติัการศึกษา  

ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปรญิญาตร ี  สาขาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวติัการฝึกอบรม 

ใบรบัรองวชิาชพี สถาบนัโปรแกรมการฝึกอบรมกรรมการบรษิทั(IOD)  

(โปรแกรมการฝึกอบรมการปฏบิตักิารจดัการดา้นการเงนิการตลาดเพือ่ผูบ้รหิาร) 

     ประวติัการทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

พ.ค.2555- ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

ต.ค. 2558 - ปจัจุบนั รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

 ตค.2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส เอสเตท จาํกดั 

 ตค.2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อควาเรยีส โฮเทล็ แอนดร์สีอรท์ จาํกดั 

2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ วลิเลจ จาํกดั 

2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั วทิรูธนากร จาํกดั 

2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั บา้นชดิธารา จาํกดั 

2556-ปจัจบุนั กรรมการ บร่ษิทั เอควิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

2556-ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอควิ มารเ์กต็ติง้ จาํกดั 

ต.ค. 2556 - 2558 ผูช้ว่ยกรรมการผจก.อาวโุสดา้นธุรกจิพเิศษ บมจ.เอควิ เอสเตท 

2556-14 พค.2558 กรรมการ บรษิทั ธานนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

 

 

 

 

 



 

61 
 

4. นางปราณี หิรญับรรเทา ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร   

  และ ผูอ้าํนวยการสายบญัชแีละการเงนิ 

 อาย ุ 59 ปี    ถอืหุน้บรษิทั จาํนวน  25,000 หุน้ 

 การเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จาํนวน    1 ครัง้(จดัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2558) 

 

 ประวติัการศึกษา 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาบญัช ี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 ประวติัการทาํงาน 

 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2549 - ปจัจุบนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร บมจ.เอควิ เอสเตท 

2548-ปจัจุบนั ผูอ้าํนวยการสายบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอควิ เอสเตท 
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 นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบกระบวนการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี และเป็นพืน้ฐานของการเตบิโต

อยา่งยัง่ยนื  และเป็นหวัใจสาํคญัทีจ่ะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ ของขบวนการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี   สรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิกบัผู้

ถอืหุน้  นกัลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย บรษิทัมรีะบบการจดัการทีโ่ปรง่ใส มมีาตรฐานสากล และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง จรยิธรรมทางธุรกจิ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  

บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุ ิและเป็นกรรมการ

อสิระ ของบรษิทั โดยมโีครงสรา้งทีเ่ป็นอสิระจากผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบน้ีไดม้กีารประชุมทุกไตรมาส 

เพือ่ตรวจสอบดแูลกจิการของบรษิทัอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ ความเป็นอสิระ ความรบัผดิชอบ

ต่อภาระหน้าที ่ความเป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคม  

ในสว่นของความคบืหน้าในการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัมกีารตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย

ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนอยา่งเตม็ที ่ โดยเฉพาะสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้  ทัง้ในฐานะนกัลงทุน

ในหลกัทรพัย ์ และในฐานะเจา้ของบรษิทั การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มดว้ยวธิกีาร

และมาตรฐานทีย่อมรบั และเชื่อถอืได ้อนัไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งกาํไรของกจิการ  เปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ในทีป่ระชุมไดอ้ยา่งเป็นอสิระ   การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทั เชน่ การ

เลอืกตัง้กรรมการหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี การจดัสรรเงนิปนัผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั รวมถงึการอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้น้ีผู้

ถอืหุน้ทุกทา่นมสีทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนหุน้ทีถ่อือยู ่ โดยแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหน่ึงเสยีง และไมม่หีุน้ใดมสีทิธิ

พเิศษเหนือผูถ้อืหุน้รายอื่น โดยครอบคลุมดงัน้ี 

�  สทิธใินการแบ่งกาํไร 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธ ิและบรษิทัไมม่ขีาดทุน

สะสม 

� สทิธใินการรบัขา่วสาร บรษิทัอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอ และเชื่อถอืได ้ละเวน้การกระทาํใดๆ ทีเ่ป็น

การจาํกดัของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั ในปี 2558 บรษิทัไดด้าํเนินการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั

การประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการจดัสง่หนงัสอืนดัประชุม ขอ้มลูประกอบและความเหน็ของคณะกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบแก่ผูถ้อืหุน้ เป็นเวลาก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 14 วนัในกรณีมกีารขอมตพิเิศษ และ

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัในกรณีพจิารณาอนุมตัมิตทิัว่ไปตามวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้

ศกึษารายละเอยีดขอ้มลูต่างๆ อยา่งถว้นถีก่่อนตดัสนิใจลงมตใินวนัประชุมบรษิทั และบรษิทัไดเ้ผยแพร่

ขอ้มลูประชุมทางหนงัสอืพมิพ ์ และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าเพยีงพอและทนัเวลา 

ตลอดจนบรษิทัไดO้n line อยูใ่น Web Site บรษิทั (WWW.AQESTATES.COM) ลว่งหน้า โดยไดแ้จง้ขา่ว
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ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถงึการเผยแพรข่อ้มลูทางมลูทาง Web Siteดว้ย ซึง่ขอ้มลูทีป่รากฏบน 

Web Site เป็นขอ้มลูทีต่รงกนักบัทีไ่ดแ้จกจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้ในชอ่งทางอื่น มคีวามครบถว้นเสมอกนั และเทา่

เทยีมกนัทัง้ผูถ้อืหุน้บุคคลและนกัลงทุนสถาบนั และหนงัสอืเชญิประชุมดงักลา่วจะแจง้รายละเอยีด อนั

ประกอบดว้ย วนัที ่ เวลา สถานที ่ และระเบยีบวาระการประชุม ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตลอดจนขอ้มลูที่

สาํคญัเพือ่ประกอบการพจิารณาการตดัสนิใจอนุมตั ิพรอ้มดว้ยความเหน็คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวม

ไปถงึการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

� ในปี 2558 บรษิทัไดจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี ในวนัที ่  20 เมษายน 2558 ซึง่กรรมการเขา้รว่ม

ประชุม 8 ทา่น โดยบรษิทัไดพ้จิารณาเหน็สมควรใหจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ ณ.โรงแรมโกเดน้ ทวิลปิ ทัง้น้ี

บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทีใ่หค้วามสนใจเขา้ประชุมและซกัถาม ตลอดจนแสดงความ

คดิเหน็ต่างๆ อยูภ่ายใตห้อ้งประชุมเดยีวกนั ทาํใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดจ้ดัแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิ ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบดว้ย 

� ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทัจดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในการลงทะเบยีนบรษิทัไดใ้ชว้ธิี

ลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบบารโ์ค๊ด และไดจ้ดัทาํแบบฟอรม์สาํหรบัการลงคะแนนในการประชุม  โดยบตัร

ลงคะแนนดงักล่าวไดแ้สดงชื่อนามสกุลของผูถ้อืหุน้ วธิน้ีีจะสามารถชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัความสะดวกใน

การประชุมและทาํใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปอยา่งรวดเรว็ นอกจากน้ี ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงแต่ละ

วาระไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดในสว่นทีง่ดออกเสยีง และ ไมเ่หน็ดว้ย ทีไ่ดเ้ขา้รว่ม

ประชุม โดยเมือ่จบการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดได ้ในการประชุมฯบรษิทัฯ ไดข้อ

ความรว่มมอืจากผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชุมฯ มาเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระทีไ่ดม้ี

การประชุมฯ 

� ประธานในทีป่ระชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ เหมาะสม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชุมตามทีไ่ดแ้จง้ในหนงัสอืเชญิประชุม  โดยในระหวา่งการประชุม ประธานไดเ้ปิดโอกาสผูถ้อืหุน้แสดง

ความเหน็และซกัถามต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอยา่งเตม็ที ่

� ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้กรรมการทุกทา่น(ยกเวน้แต่มเีหตุจาํเป็น) จะ

เขา้รว่มประชุมและตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 

2. สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัดวีา่ความสาํเรจ็และความมัน่คงอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั ขึน้อยูก่บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ดงันัน้บรษิทั

จงึกาํหนดนโยบายสง่เสรมิใหม้กีระบวนการการสง่เสรมิการมสีว่นกบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยยดึการคุม้ครองและ

รกัษาสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อยา่งยุตธิรรมตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตามขอ้ตกลงทีม่กีบั

บรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัจะไมก่ระทาํการใดๆทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี ใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได้

เสยีทุกกลุม่ เช่นพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้บุคคลภายนอก เช่น คูค่า้ ภาครฐั สงัคม 

ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่น้ีไดร้บัการคุม้ครองและดแูลเป็นอยา่ง

ดตีามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  รวมทัง้ไดก้าํหนดกรอบความประพฤตดิา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนิน
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ธุรกจิ และไมก่ระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่ถอืวา่เป็นสว่นสาํคญัในการสรา้งความสาํเรจ็

ในระยะยาวของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

� สิทธิมนุษยชน 

บรษิทัเคารพหลกัสทิธมินุษยชนและมนีโยบายปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม บรษิทัตระหนกัดวีา่

ทรพัยากรบุคคลเป็นปจัจยัสาํคญัของธุรกจิในการสรา้งมลูคา่เพิม่ผลผลติ ซึง่ไดป้รบัปรงุสภาพแวดลอ้มและ

เงือ่นไขในการทาํงาน ใหพ้นกังานมคีุณภาพทีด่ ี และไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจนไดร้บัโอกาสใน

การฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในการทาํงาน และสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธิ

มนุษยชนสากลแก่พนกังาน เพือ่นําปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง ทีผ่า่นมาบรษิทัไมม่กีารกระทาํใดๆทีเ่ป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน 

� พนักงาน บรษิทัถอืเสมอวา่พนกังานเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั และมุง่มัน่ทีจ่ะใหพ้นกังานทุกคนมคีวาม

ภมูใิจและเชื่อมัน่ในองคก์ร บรษิทัใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม จดัใหม้สีวสัดกิาร

พนกังานคา่รกัษาพยาบาลประกนัสขุภาพ ตรวจสขุภาพประจาํปี และจดักจิกรรมการใหพ้นกังานไดส้รา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดดีว้ยกจิกรรมต่างๆ  เชน่ระหวา่งเดอืนหากจิกรรมทีพ่นกังานทุกทา่นตอ้งมสีว่นรว่ม 

กจิกรรมการทอ่งเทีย่วประจาํปี นอกจากน้ีบรษิทัสนบัสนุนการพฒันาทกัษะและความสามารถในการ

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมหีลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ ตลอดจนบรษิทัจดักจิกรรมการทาํงานดว้ยสมาธ ิดว้ย

การอบรมพฒันาจติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และความสขุในการทาํงาน 

� ลกูค้า บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาคุณภาพสนิคา้ และบรกิารทีม่คีุณภาพ ซึง่ตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้อยา่งมอือาชพี ตลอดจนบรษิทัจดัตัง้หน่วยงานเพือ่ตดิต่อ รบัฟงัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็จาก

ลกูคา้ เพือ่รบัทราบปญัหาความตอ้งการของลกูคา้ โดยบรษิทัจดัตัง้ สือ่ออนไลน์ เชน่ Web Site บรษิทั

เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้มารอ้งเรยีน และบรษิทัจะนําขอ้งรอ้งเรยีนนํามาปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ใหล้กูคา้มี

ความเชื่อมัน่และพงึพอใจสงูสดุ ตลอดจนผูบ้รโิภคจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองสทิธสิว่นบุคคล และขอ้มลู

สว่นตวั โดยขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูต่างๆของผูบ้รโิภคตอ้งไมถ่กูนําไปใชโ้ดยปราศจากความยนิยอม 

� คู่ค้า บรษิทัปฏบิตัติามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติโดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญา จรรยาบรรณ

บรษิทั และคาํมัน่ทีใ่หก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั และหลกีเลีย่งวธิกีารไมส่จุรติเพื่อทาํลายคูแ่ขง่ขนั 

� ผูบ้ริหาร บรษิทัเลง็เหน็ความสาํคญัของผูบ้รหิารซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิใหป้ระสบผลสาํเรจ็

ไดต้อ้งจดัโครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม  

� คู่แข่ง บรษิทัเน้นประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัอยา่งมจีรยิธรรมทีด่ ี ดว้ยความเป็นมอือาชพีและ

โปรง่ใส ภายใตก้รอบแหง่กฎหมายไมล่ะเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคูค่า้ของคูแ่ขง่ดว้ย

วธิฉ้ีอฉล และยดึถอืนโยบายและการปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ ในปีทีผ่า่น

มาไมม่ขีอ้พพิาทใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

� เจ้าหน้ี บรษิทัยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิกบัเจา้หน้ีและคูค่า้ทุกประเภทอยา่งยตุธิรรมและมจีรยิธรรม โดย

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขภายใตส้ญัญาทีไ่ดต้กลงรว่มกนัและตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
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� ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม(CSR) 

บรษิทัมนีโยบายดาํเนินธุรกจิทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมทัง้น้ีไดด้าํเนินตามนโยบายดงักลา่วผา่นกจิกรรมต่างๆ 

โดยมรีายละเอยีดทีเ่กีย่วกบันโยบายดงักลา่ว ดงัต่อไปน้ี 

� กระบวนการออกแบบ บรษิทัจะคาํนึงถงึแบบบา้นทีอ่ยูส่บาย โปรง่ มองทศิทางการเขา้ออกของ

ลม เพือ่ลดมลภาวะทีต่อ้งใชเ้ครื่องปรบัอากาศใหน้้อยลง เพือ่ลดภาวะโลกรอ้น  

� บรษิทัตอ้งการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั ในโครงการทีเ่ป็นสวน เพือ่ใหล้กูคา้มสีถานทีส่าํหรบัออกกาํลงักาย

และสามารถจะมอีากาศทีบ่รสิทุธิ ์ เชน่โครงการ Garden Asoke  เป็นโครงการคอนโดมเินียม 

ประเภทตกึสงู 8 ชัน้ มตีน้ใหญ่อยูใ่นโครงการรม่รืน่ ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถเดนิออกกาํลงักายไดท้ัง้

โครงการ ตลอดจนโครงการบา้นเดีย่ว บรษิทัปลกูตน้ไมป้ระมาณ 30% ของพืน้ทีข่าย เพือ่ใหเ้ป็น

โครงการสเีขยีว  สง่ผลใหชุ้มชนใกลเ้คยีงโดยภาพรวมมอีากาศทีด่ขี ึน้ 

� บรษิทัฯไดเ้ปิดรา้นสะดวกซือ้ไวบ้รกิารภายในโครงการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กั

อาศยัในโครงการและชุมชนใกลเ้คยีง  
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ช่ือบริษทั บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั(มหาชน) 
ประเภทธกิุจ  ค้าและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษทั 0107536000471 
โทรศพัท์ 02-648-5555
โทรสาร 02-648-5567
โฮมเพจบริษทั  www.aqestate.com
ข้อมลูบริษทั ณ 6 มิ.ย 2559 ทนุจดทะเบียน 11,659,181,574 บาท

จาํนวนหุ้น  23,318,363,148 หุ้น ราคามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทนุชาํระแล้วจาํนวน 6,337,341,767.50 บาท
จาํนวนหุ้น 12,674,683,535 หุ้น

นายทะเบียนของบริษทั  บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์แห่งประเทศไทย)
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพ 10400
เบอรติ์ดต่อ 0 2009-9378 โทรสาร 0 2009-9991
www.tsd.co.th

ผูส้อบบญัชีของบริษทั  นส.วิมลศรี จงอดุมสมบติั เลขทะเบียน  3889
บริษทั เบเคอรทิ์วล่ี ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรร่ี์ เซอรวิ์ส
(ประเทศไทย) จาํกดั
เลขท่ี 175  อาคารสาทรซิต้ี  ชัน้21/1 ถนนสาทรใต้  กรงุเทพฯ
โทรศพัท ์02-6795400
โทรสาร 02-6795500
www.bakertillythailand.com

เลขานุการบริษทั  นายอภิรฐั อินทรชู
เบอรติ์ดต่อ 02-648-5530
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