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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น 

 ปี 2560 นบัเป็นช่วงเวลาวิกฤตของบริษัท คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากคดีความ พยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินใน

การบงัคบัคดี ซึ่งบริษัทจะต้องชําระหนีต้ามคําพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และหาทางออกเพ่ือประสบความสําเร็จด้วยความร่วมมือของทกุ

ฝ่าย จนได้รับความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้อนมุตัิให้บริษัทเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ทําให้

บริษัทมีเงินทนุเพ่ือชําระหนีค้่าความเสียหายตามคําพิพากษาและลงทนุในโครงการต่างๆ ของ

บริษัท และสามารถประคองสถานะมาได้จนถึงปัจจบุนั  โดยไม่ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนั

การเงินอนัเป็นผลกระทบมาจากคําพิพากษาดงักลา่ว 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัททุกท่านพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือทําให้ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเติบโตและมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการ

บริษัทจึงหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความสนบัสนนุจากทกุท่านด้วยดี และขอขอบคณุทกุท่าน

ท่ีร่วมกนัแก้ไขปัญหา เพ่ือให้บริษัทสามารถผ่านพ้นอปุสรรคตา่งๆ ไปได้ด้วยดี 

                     นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)    
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 ความเป็นมา 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2525 โดยใช้ช่ือเร่ิมจัดตัง้ว่า 
“บริษัท เครดิตกฤษดาการลงทนุ จํากดั” โดยบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนเม่ือเร่ิมจดัตัง้ 1 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจด้านท่ีอยูอ่าศยั ทําการซือ้ขายจดัสรรท่ีดนิ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และทรัพย์สนิท่ีเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้ช่ือทางการค้าวา่ “กฤษดานคร”    

เม่ือเดือนมกราคม 2527 บริษัทฯ ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั” 

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมและค้า
อสงัหาริมทรัพย์ มีช่ือย่อหลกัทรัพย์ “KMC”  โดย เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2534  

ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2536 บริษัทดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั (มหาชน) และดําเนินการเพ่ิม
ทนุจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิม เป็น “บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั
(มหาชน) และ ใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ เป็น “AQ” 

ปัจจบุนับริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้แนวราบ
และแนวสงู รวมทัง้บริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีทนุจดทะเบียน 147,006,012,651.50 บาท ชําระเตม็มลูคา่
แล้ว 42,657,341,767.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 85,314,683,535 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดําเนินธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้น
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยเป็นหลัก ทัง้ในรูปแบบของบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคาร
พาณิชย์ และ ท่ีอยู่อาศยัแนวสงู คือ คอนโดมิเนียมพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และรับเหมาก่อสร้างบ้าน
ให้แก่ลกูค้าซึง่ซือ้ท่ีดินของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัท ยงัดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปลกัษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การซือ้-ขายท่ีดิน เป็นลกัษณะการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจัดสรรเป็นแปลงๆ จากนัน้จึงนํามา
บริหารและพฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อน  แล้วจงึขายแก่ผู้ ซือ้รายยอ่ย 

2) การพฒันาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งนบัรวมตัง้แต่การจัดสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลกูสร้าง การ
รับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริการตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่แก่ท่ีดนิ เช่น การจดัสรรบ้านพร้อมท่ีดนิ ซึง่แบง่เป็น 
บ้านเด่ียว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม 
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3) การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลกูค้าซึง่ซือ้ท่ีดนิของบริษัท โดยทําการวา่จ้างผู้ รับเหมารายยอ่ยภายใต้การ
ควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

4) การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กบัโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ โดยมีรายได้จากการ
บริหารการขายตามสดัสว่นยอดขาย 

5) การดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
6) การดําเนินธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า 

สถานะของบริษัท 

(ก) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้
พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 
ในข้อกลา่วหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแหง่
หนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยักยอกทรัพย์ในการอนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบโดย
จําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้
ท่ีดินปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่ง และเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ดงักล่าวถือครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 
ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้กู้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
(“โกลเด้น”) (จําเลยท่ี 19) และบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัท
ย่อยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดินจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้
ประเมินอิสระหนึ่งราย เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกนัดงักลา่ว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดมี
ราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดังกล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับ
บคุคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวน
เงินประมาณ 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหารคาดว่ามลูคา่บงัคบัขายท่ีดินดงักลา่วมีจํานวนเงิน
ประมาณ 5,800 ล้านบาท กรมบงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วในวนัท่ี 27 
ธันวาคม 2560  ปรากฎว่าในวนัดงักล่าวเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้รับแจ้งคําสัง่งดการบงัคบัดคีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งการงดการ
บงัคบัคดีดงักล่าวจะมีผลไปจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ เจ้าพนกังานบงัคบั
คดีจึงได้ทําการงดการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วตามคําสัง่ของศาลฎีกา ทัง้นี ้การท่ีศาลฎีกามี
คําสัง่งดการบงัคบัคดีนัน้ สืบเน่ืองมาจากการท่ีจําเลยท่ี 3 ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 ซึง่ศาลฎีกาได้ทําการนดัไตส่วนคําร้องดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 โดย
ศาลฎีกาได้มีคําสัง่ให้สําเนาคําร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคบัคดีและคู่ความท่ีเก่ียวข้องทราบโดยให้
คูค่วามท่ีเก่ียวข้องทําการคดัค้านคําร้องดงักลา่วภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับสําเนาคําร้อง และให้เล่ือนคดี
ไปนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าวในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ี
ศาลฎีกาวินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกวา่ศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
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(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชุม
ใหญ่ของศาลฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกบัคําพิพากษาในส่วนของการกําหนดค่าแห่งความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้
ร้องขอต่อท่ีประชมุใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูค่าค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้
หุ้น เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 
13.17 ล้านหุ้น และใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไปเม่ือใด
และได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หกัเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมู
นิเคชัน่ จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวไปเป็นคา่จอง
หุ้นสามัญจํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไม่รับคํา
อทุธรณ์ดงักลา่ว 

(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบั โกลเด้นและบริษัท 
โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 68) ของ 
โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขาย
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงผู้ เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา 
ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการ
อายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของการ์เด้
นโฮมและค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืม
เงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งโกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป 
กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักล่าวหลงัหกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะ
แบ่งกนัในสดัสว่นดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อย่างไรก็ตาม 
หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากโปรเกรสก่อนทําการขาย
ท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สองฝ่ายตก
ลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
และความคล่องตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่
บริษัท แตเ่ม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดมิ บริษัทตก
ลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท 
ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงิน
กู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของ
โกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว และอนมุตักิรรมการของบริษัทหนึ่งทา่นได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อยา่งไรก็
ตาม บริษัทและโกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สิทธิไลเ่บีย้จากการท่ีจะดําเนินการ
ขายท่ีดินดงักลา่วเพ่ือชําระคา่เสียหาย เน่ืองจากปัจจบุนัการ์เด้นโฮมได้ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ตอ่มา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบวา่
เจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้ันไปเรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดี
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ล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานต่อศาล เพ่ือขอยกเลิกการล้มละลาย
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งโดยโจทก์ขอให้ (1) เพิกถอนสัญญาจัดการ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ฉบับลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  (2) เพิกถอนการแต่งตัง้และการจดทะเบียน
กรรมการ (3) เพิกถอนมติกรรมการของบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั (จําเลยท่ี 2)ตัง้แต่
วนัท่ี 8 เมษายน 2559 และ(4)เพิกถอนมติคณะกรรมการของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากดั (จําเลยท่ี 3) ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2558 โดยศาลนดัชีส้องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีใน
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ในคดีดงักล่าวทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าการทําสญัญาจดัการทรัพย์สิน
และแบ่งผลประโยชน์ฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถมีสิทธิในการดําเนินการแทนบริษัท โกลเด้น เทค
โนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (“บริษัท โกลเด้นฯ”) ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และการขายท่ีดิน
เพ่ือการจ่ายชําระค่าเสียหายต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) (“ธนาคาร”) เพ่ือไม่ให้ต้องส่งผลกระทบท่ี
บริษัทฯจะต้องเพิ่มทุนในการชําระค่าเสียหายต่อธนาคาร แต่เม่ือการดําเนินการตามแนวทางของสญัญา
ตัง้แต่มีการลงนามในเดือนตุลาคม 2558 จนปัจจุบันยังไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใด แต่เม่ือพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงว่าท่ีดินพิพาทดงักล่าวติดภาระจํานองกบัธนาคาร ดงันัน้ การจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวนอกจาก (1) 
บริษัทโกลเด้นฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะดําเนินการภายใต้ความยินยอมของธนาคารในฐานะเจ้าหนี ้
เท่านัน้ หรือ (2) ธนาคารสามารถยดึเพ่ือขายท่ีดินดงักลา่วได้เช่นกนั เพราะคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ถึงท่ีสดุและมีผลบงัคบัแล้ว และในช่วงท่ีผ่านมาผลของความพยายามในการ
เจรจาของบริษัทฯกับธนาคารก็สามารถบรรลุแนวทางการปรับโครงสร้างหนี  ้ตลอดจนถึงการนําท่ีดิน
ออกจําหน่ายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทโกลเด้นฯ ด้วยเหตนีุ ้แม้ว่าจะมีการยกเลิกเพิกถอน
สัญญาจัดการทรัพย์สินฯ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี ้หรือสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯแต่ประการใด อีกทัง้ยงัเป็นการปลดภาระของบริษัทฯท่ีต้องให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามสัญญา
ดงักลา่วด้วย 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไข
ของหนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 3 แห่งท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เงินกู้ ยืม
จากสถาบนัการเงินดงักลา่วมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท  ซึง่แสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั
ชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้
ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจุบนั สถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับ
สนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว ปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระหนีแ้ล้วทัง้จํานวน 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัทได้
ย่ืนหนังสือขอแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้ับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ี
ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี  ้ไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมูลค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุง



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                             หน้าที่ 7 
 

โครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนี ้
ให้กับธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจบุนั
บริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักลา่ว และท่ีประชมุรับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ี
ท่ีเป็นหลกัประกัน พบว่า มีผู้บุกรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาจดัการทรัพย์สนิเพิ่มเตมิอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท  

ตอ่มาตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชมุ
รับทราบว่า เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคารในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอม
ความในคดีแพ่งท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้ว
จึงให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วย
ว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินของบริษัทใน
สญัญา ปัจจบุนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับแจ้ง
ถึงการสง่เร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคารไม่
สามารถรับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทํา
หนงัสือแจ้งให้ดําเนินการ  

(1)  ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
หมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนังสือท่ี ปคส.007/2560 ลงวันท่ี 5 
มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560  

(2)  ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ปฎิบตัิตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความ
เสียหาย จํานวน 10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้บริหารของธนาคารเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ 
โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้
ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกันท่ีสําคญั 
ดงันี ้
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1. บริษัทจะขอชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแก่ธนาคาร จํานวนเงิน 1,635,735,380 บาท 
(ชําระแล้วในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560) 

2. ธนาคารจะดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอันเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบังคับคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา โดยจะยงัไม่ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3. หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนคา่เสียหายตาม
คําพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 อยัการสงูสดุได้ย่ืนคําขอยดึทรัพย์ ณ ท่ีทําการ ตอ่ศาลฎีกา เพ่ือศาลได้โปรดออก
หมายบงัคบัคดีเพ่ือดําเนินการยึดและอายดัทรัพย์สินของจําเลย โดยโจทก์ได้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของ
จําเลย พบว่าจําเลยท่ี 19 (บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั) ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ร่วม
รับผิดเป็นเงินจํานวน 8,368.73 ล้านบาท  ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 
97 แปลง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ชีแ้จงว่า การดําเนินการออกหมายบังคบัคดีนัน้เป็นเพียง
ขัน้ตอนหนึ่งของการบงัคบัคดีเพราะขบวนการบงัคบัคดียงัจะต้องมีการรังวดัท่ีดินหลกัประกนั วาดแผนท่ีตัง้
ของทรัพย์ กําหนดวันขายทอดตลาด สุดท้าย เปิดประมูลขายทอดตลาด สําหรับกรณีนีท่ี้ดินหลกัประกัน
ตัง้อยู่ในเขตอํานาจศาลจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันัน้การยึดทรัพย์บงัคบัคดี โจทก์ก็ต้องขอให้ศาลมีหมายถึง
ศาลจงัหวดัสมทุรปราการเพ่ือให้ดําเนินการยึดแทน โดยความปรากฏเป็นท่ียตุิแล้วว่า หนีห้รือจํานวนเงินท่ี
ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทคืนแก่ธนาคารกรุงไทย  ก็เป็นยอดหนีเ้ดียวกนักับคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทยได้มี
การฟ้องท่ีศาลแพ่งตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ีศาลแพ่งได้วินิจฉัย ดังนัน้หากมีการขายทรัพย์
หลกัประกันได้เงินมาเท่าไร ก็ต้องนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาของศาลฎีกาก่อนเพราะเป็นผู้ออกหมาย
บังคับคดี แต่เม่ือธนาคารกรุงไทยได้รับเงินดังกล่าวก็ต้องนํามาหักกับหนีใ้นส่วนของคดีแพ่ง ซึ่งถือว่า
ธนาคารกรุงไทยได้รับการชําระหนีบ้างสว่นไปแล้ว 

สว่นคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นบั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ศาลพิพากษา
ในคดีแพ่งให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 
จนกว่าชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัดนํามาชําระเม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2547 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออกโดยให้หกัดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้หกัเงินต้นต่อไป ให้
ชําระคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  9,700,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้นดงักลา่ว 
นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549) จนกว่าชําระเสร็จสิน้ หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์
จํานองออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยดึทรัพย์อ่ืนของบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
และตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เห็นว่าคดีแพ่งคดีนีเ้ป็นคดีท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด
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(มหาชน) ฟ้องบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด เป็นจําเลย ไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทแต่
ประการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืน
อทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน
บางส่วนแล้วจํานวน 1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

   (หน่วย:ล้านบาท) 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สิน  125.35 
 คา่ภาษีธรุกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จ่ายในการโอน (ราคาประเมินท่ีดินจากกรมท่ีดิน)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800.00) 
 ชําระคา่เสียหายจากการชดใช้  (1,635.74) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  3,054.09 

* บริษัทมีการประเมินท่ีดินหลกัประกันใหม่ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ของ
บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีราคาประเมินจํานวน 
11,600 ล้านบาท และมีมลูค่าบงัคบัขายสทุธิจํานวน 5,800 ล้านบาท (ในงบการเงินปี 2558 ราคาประเมิน
ท่ีดินหลักประกันและมูลค่าบังคับขายสุทธิ ตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
จํานวนเงิน 12,749 ล้านบาท และ 8,924 ล้านบาท ตามลําดบั) 

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยูก่บัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้
ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูคา่หลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัมลูคา่คา่เสียหายตามคํา
พิพากษาคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท(อนึ่ง จํานวน
ภาระหนีท่ี้บริษัทมีภาระผูกพันจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้หรือลงได้ ตามราคาประมูลขายทอดตลาดท่ีจะ
เกิดขึน้จริงตอ่ไป) และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

วสัิยทศัน์  

AQ Estate ไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือสร้างอาคาร เรามุ่งมั่นวางแผน
อนาคตให้แก่คณุ เราเช่ือในแนวคดิของการออกแบบท่ีใช้งานได้ดีและจะไม่มีวนัล้าสมยั เพราะเป้าหมายของเราคือ
สร้างสิง่ท่ียัง่ยืนผา่นกาลเวลา เพ่ือให้ลกูค้าของเราได้รับผลตอบแทนท่ีสงูท่ีสดุจากการลงทนุ 
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พันธกจิ 

1) เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจบุนัและ
ในอนาคต 

2) เพ่ือเป็นหนึง่ในผู้ นําบริษัทมหาชนด้านอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทย 
3) เพ่ือมอบการบริการและการจดัการท่ียอดเย่ียมให้แก่ลกูค้าในฐานะผู้ให้บริการและในฐานะหุ้นสว่น

ทางธุรกิจ 

1.4  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 

1.4.1  การเปล่ียนแปลงทุนเรือนหุ้นและการออกหลักทรัพย์ 

ปี 2558 
� ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนมุตัิ

ดงันี ้

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 8,160.22 ล้านบาท (16,320.44 ล้านหุ้ น หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) 

ข) เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทจํานวน 3,549.63 ล้านบาท จากเดมิ 8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้านหุ้น 
หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 11,659.18 ล้านบาท (23,318.36 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 7,099.26 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

� จดัสรรแบบมอบอํานาจทัว่ไป จํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดมิตามสดัสว่น 

� จดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 99.26 ล้านหุ้นมลูคา่หุ้นละ 
0.50 บาท (AQ-W2  จํานวน 25.77 ล้านหุ้น และ AQ-W3 จํานวน 73.48 ล้านหุ้น)  

� จดัสรรจํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทัง้จํานวนหรือแต่บางส่วนในคราว
เดียวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบนัซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจํากัด ในราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่ราคาท่ีเสนอขายต้องไม่ต่ํา
กว่า 0.50 บาททัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรร 

� เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 8,614 หุ้นโดยมีทนุชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,336,985,976.50 บาท (แบ่งเป็นจํานวน
หุ้นสามญั 12,673,971,953 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

 ปี 2559 
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� เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่ ท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 711,582 หุ้ น โดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,337,341,767.50 บาท (แบ่งเป็น
จํานวนหุ้นสามญั 12,674,683,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

 ปี 2560 
� ตามท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีมตอินมุตัดิงันี ้

1) อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,321,839,806.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 10,643,679,613 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

2) อนมุตักิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้อ 1) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 6,337,341,767.50 
บาท แบ่งออกเป็น 12,674,683,535 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทหุ้นสามัญจํานวน 12,674,683,535 
หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ –ไม่มี-  

3) อนมุตัิเลือกแนวทางการเพ่ิมทนุแบบท่ี 2 คือการเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 
ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจํานวน 281,337,341,768 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัการเพิ่มทนุ
แล้วบริษัทฯจะมีทนุจดทะเบียนจํานวน 147,006,012,651.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 
294,012,025,303 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

� อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียน 147,006,012,651.50 บาทแบ่งออกเป็น 294,012,025,303 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 
0.50 บาทโดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 294,012,025,303 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ -ไม่มี- 

� อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 
จํานวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย  

� อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 281,337,341,768 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ตามลําดบัดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยผู้ ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้ กําหนดราคาเสนอขาย
และจํานวนหุ้นท่ีจดัสรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาเสนอขายจะต้องเป็น (1) ราคาตลาดโดย
คํานวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั ทําการติดตอ่กนัแตไ่ม่เกิน 
15 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไม่เกิน 10% ในขณะนี ้
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หุ้นของบริษัทไม่สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงหยุดทํา
การซือ้ขาย (SP) บริษัทต้องหาราคาลําดับถัดไป (2) โดยบริษัทฯดําเนินการหาราคาท่ี
กําหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออก
ใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building ) ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติจดัสรรหุ้นและกําหนดราคาขาย บริษัทฯ จะนําราคา Book Building มาพิจารณาในการ
จดัสรร แตใ่นกรณีท่ีราคาตลาดอ้างอิง (1) และราคา Book Building (2) มิได้สะท้อนถึงมลู
ค่าท่ีแท้จริงของหุ้นได้ บริษัทจะใช้ราคาท่ีประเมินโดยบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินมาร่วม
ประกอบการพิจารณาด้วย บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เอส 14 
แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นบริษัทประเมินมลูค่า
เบือ้งต้นเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบราคาเบือ้งต้น โดยราคาประเมินมลูคา่หุ้นราคา 
0.05 บาท   

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 56,337,341,768 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้แก่ผู้ ถือเดมิตามสดัสวนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดมิ 

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ(Right Offering) ตามข้อ 3 
และท่ีเหลือจากการจัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามข้อ 1 นํามา
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละคนท่ีมีอยู่ อีกครัง้หนึ่ง 
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอํานาจกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง เช่น สดัส่วนในการจัดสรร 
ราคาเสนอขาย วนัจองซือ้ วนักําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ(Record date) เป็นต้น 
ทัง้นีต้ามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกําหนดและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าอีกครัง้ อนึ่ง
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนัน้จะเป็นราคาท่ีคณะกรรมการหรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ซึ่งจะเป็นราคาท่ีไม่สงูกว่าราคาท่ี
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามข้อ 1 และไม่สูงกว่าราคาท่ี
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นตามข้อ 3 

� ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้น
เพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัครัง้ท่ี1 “(ครัง้ท่ี1)” และตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2560 
เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครัง้ท่ี 2 “(ครัง้ท่ี2)” มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตามท่ี บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ให้บริษัท
ฯ จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากดั 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา
ตลาดนัน้ เน่ืองจาก: 

(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดตอ่กนั แตไ่ม่
เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ8 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั ("ประกาศท่ี ทจ. 72/2558") มิได้สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของ
หุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบนัยงัคงถกูห้ามการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ 

(2) ไม่สามารถกําหนดราคาโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 (2) ของประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ได้ เน่ืองจากไม่มีนกัลงทนุสถาบนัสนใจท่ีจะ
ต้องการซือ้หุ้นออกใหม่ของบริษัทฯ ดงันัน้ ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี 
จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์. ซึ่งได้ประเมินจากงบการเงินฉบับล่าสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เม่ือวันท่ี 11 
กรกฏาคม 2560 เทา่กบั 0.04 บาท จงึถือได้วา่เป็นราคาแทนราคาตลาด เทา่กบั 0.04 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการพิจารณาคําขอให้รับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บริษัทจะต้องแจ้งราคาตลาดย้อนหลงั 7-15 
วนัทําการตดิตอ่กนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุหรือราคายตุธิรรมของหุ้นท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีสนง.กลต. ให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีหุ้นไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ดงันัน้ บริษัทจึงต้องอ้างอิง
เกณฑ์ราคายตุิธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีได้ประเมินราคาไว้เม่ือ
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีได้เคยประเมินมลูค่าเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
โดยในครัง้นีท้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินได้ปรับปรุงการประเมินมลูคา่ให้สะท้อนสภาวะปัจจบุนัโดยอ้างอิง
จากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่เป็นงบการเงินลา่สดุ ซึง่มลูคา่หุ้นท่ีประเมินได้เท่ากบั 0.04 บาท
ตอ่หุ้น 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคา
ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากัด วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("
กลต.") ให้ความเห็นชอบ แทนราคาตาม (1) และ (2) ข้างต้น ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 วรรคสอง ของประกาศ
ท่ี ทจ. 72/2558 
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ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัดราคาท่ี 0.05 บาทต่อหุ้นเม่ือเทียบกับราคายุติธรรม 0.04 
บาท จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ในราคาต่ําตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ดงันัน้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วจงึไม่มีการกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silence Period) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลในวงจํากัด โดยพิจารณาจากนกัลงทุนท่ี
แสดงความจํานงในการเข้าลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มทนุในส่วนท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั ท่ีมีจํานวนหุ้นท่ีเสนอ
ซือ้ค่อนข้างมาก เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุจากการเพิ่มทนุในรูปแบบนีไ้ด้มากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1) ราคาท่ีขายหุ้นให้กับผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจงเป็นราคา 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือได้ว่าทางบริษัทได้จดัสรร
หุ้นให้กับนกัลงทนุในราคาแทนราคาตลาด ตามท่ีกําหนดไว้ใน ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ซึ่งเป็นราคา
ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ เน่ืองจาก หุ้นของบริษัทไม่ได้มี
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯมาตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และไม่มีนกัลงทนุสถาบนัประสงค์
ท่ีจะจองซือ้ในกระบวนการ Book Build ซึ่งทางบริษัทได้แต่งตัง้ บล.คนัทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้จดัการในการจดัจําหน่ายหุ้นท่ีเสนอขายนักลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง (Book Building) ดงันัน้ ราคา
ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีสํานกังานกลต .ให้ความเห็นชอบจึงถือได้วา่
เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาแทนราคาตลาด ดงันัน้ บริษัทจดัสรรราคาขายหุ้นในราคา 0.05 บาท ถือได้ว่า
เป็นการจดัสรรในราคาสงูกวา่ราคาตลาดซึง่เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) (ครัง้ที่ 1) 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเม่ือผู้ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มทนุรวมทัง้สิน้
จํานวน 34,140,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  12,674,683,535    หุ้น 
จํานวนหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้    34,140,000,000    หุ้น 
จํานวนหุ้นรวม      46,814,683,535   หุ้น 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) (ครัง้ที่ 2) 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเม่ือผู้ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มทนุรวมทัง้สิน้
จํานวน 38,500,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  46,814,683,535    หุ้น 
จํานวนหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้    38,500,000,000    หุ้น 
จํานวนหุ้นรวม      85,314,683,535   หุ้น 

ราคาท่ีเสนอขายให้นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงราคา 0.05 บาทซึ่งเป็นราคายตุิธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท 
เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเมินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ใช้งบการเงิน ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2559 (ราคาตลาดก่อนเพิ่มทนุเท่ากบั 0.05 บาท) Price Dilution 0% และ Control Dilution 
72.933% สาเหตท่ีุPrice Dilution ไม่กระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม เน่ืองจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 7-15 
ทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติจดัสรร ไม่สามารถหาได้เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯไม่มีการซือ้ขาย
(SP) ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจุบันหุ้นบริษัทไม่ได้ทําการซือ้ขาย บริษัทจึงใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินเพ่ือเทียบเคียงเป็นราคาตลาดแทนและเพ่ือให้ข้อมลูการประเมินราคาเป็นปัจจบุนั
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ประเมินโดยบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดัได้ใช้งบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เป็นงบการเงินท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุประเมินราคาท่ี 0.04 บาท ทางคณะกรรมบริษัทมีมติ
จดัสรรท่ีราคา 0.05 บาทซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคายตุธิรรมท่ีประเมินหลงัสดุ 

(2) บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงิน บริษัทจําเป็นต้องจดัหาแหล่งเงินทนุสํารองไว้เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การชําระหนีแ้ละดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจําเป็นต้องใช้ค่อนข้างมาก เม่ือนักลงทุนจํานวน 15 ราย
สนใจท่ีจะลงทนุ บริษัทฯ จงึเห็นควรเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้กบันกัลงทนุดงักลา่ว 

(3) รายละเอียดการใช้เงิน และระยะเวลาการใช้เงินดงันี ้

3.1 เงินเพิ่มทุนจํานวน 3,632 ล้านบาท (ครัง้ท่ี 1 จํานวน 1,707 ล้านบาท ครัง้ท่ี 2 จํานวน 1,925 
ล้านบาท) บริษัทฯจะนําไปเจรจากบัธนาคารกรุงไทยเพ่ือชําระคา่ความเสียหายตามคําพิพากษา
ศาลฏีกาแผนกคดีนกัการการเมือง  

3.2 เพ่ือพฒันาโครงการตา่ง ๆ ของบริษัท 

 
รายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทนุในสว่น จดัสรรให้กบับคุคลในวงจํากดั(PP) 

ระยะเวลา รายละเอียด จํานวนเงิน(ล้านบาท) 
ปี 2560 ชําระหนีต้ามคําพิพากษา  10,004.47 
ปี 2560 พฒันาโครงการ ESTET RATTANATHIBET  976.90 
ปี 2560 พฒันาโครงการ ชลบรีุ บายพาสน์  457.37 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ Welle  81.93 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ ARBOR  397.79 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ ALIX  303.89 
ปี 2560 ซือ้ท่ีดนิหลกัประกนั  1,500.00 
ปี 2561-2562 ลงทนุโครงการใหม่  1,500.00 
ปี 2561-2562 เงินลงทนุหมนุเวียน  500.00 

   15,722.35 

(4) ราคาเสนอขายหุ้นให้นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงฯคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุตัิท่ีราคา 0.05 
บาทซึง่เป็นราคายตุธิรรมท่ีประเมินโดย บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากดั เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
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จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้ท่ี 1 จํานวน 34,140,000,000 หุ้นจํานวนเงิน 1,707,000,000 บาท ชําระ
เงินภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้ท่ี 2 จํานวน 38,500,000,000 
หุ้นจํานวนเงิน 1,925,000,000 บาท ชําระเงินภายในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ราคาท่ีเสนอขายเป็น
ราคายตุิธรรมท่ีสงูกว่าราคายตุิธรรมครัง้ล่าสดุท่ีประเมินโดยบริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากัดในวนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2560 ราคาท่ี 0.04 บาท โดยใช้ข้อมลูงบการเงินฉบบัล่าสดุท่ีเผยแพร่ให้นกัลงทนุทราบ
แล้ว 

(5) เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีสําคญักบัผู้ลงทนุ โดยบริษัทฯขายหุ้นแก่ผู้ลงทนุและไม่มีการตกลงเง่ือนไข
อ่ืนใด 

(6) ในการออกและเสนอขายสําหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 100,000 ล้านหุ้น บริษัทฯได้
จัดสรรในครัง้ท่ี1จํานวน 34,140 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจัดสรรครัง้ท่ี1 จํานวน 65,860 ล้านหุ้น 
และจดัสรรในครัง้ท่ี2 จํานวน 38,500 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจดัสรรครัง้ท่ี2 จํานวน 27,360 ล้าน
หุ้น ซึ่งหุ้นเพิ่มทนุท่ีจดัสรรแล้วในครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 รวม 72,640,000,000 หุ้น ถือเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

ในการนีบ้ริษัทต้องจ่ายคา่นายหน้าเก่ียวกบัการออกหุ้นครัง้นีใ้ห้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 4 แห่ง เป็นเงินรวม 
62.61ล้านบาท 

ในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 บริษัทได้ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 14/2560 ได้มีมติคณะกรรมการยกเลิกจํานวน
หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 27,360 ล้านหุ้นโดยนําไปจดัสรรให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิม และมีมติให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ในวนัท่ี 24 
ตลุาคม 2560 

รายการเคล่ือนไหวทนุเรือนหุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของทนุเรือนหุ้นมีดงันี ้  
  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิ 

 มูลค่าหุ้น 2560 

 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ 
 (บาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 23,318,363 11,659,182 
เพ่ิมทนุจดทะเบียน   0.50 281,337,342 140,668,671 

ลดทนุจดทะเบียน  0.50 (10,643,680) (5,321,840) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 294,012,025  147,006,013 

 
ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 12,674,683 6,337,341 
เพ่ิมทนุจดทะเบียน   0.50 72,640,000 36,320,000 
ลดทนุจดทะเบียน  0.50 - - 
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  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิ 

 มูลค่าหุ้น 2560 

 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ 
 (บาท) (พนัหุ้น) (พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 85,314,683 42,657,341 

 

1.4.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 

ปี 2560 

11-14 กรกฎาคม 2560  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 10/2560 
และ 11/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 และวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด รวมเป็นจํานวนหุ้น 72,640 ล้านหุ้น ภายหลงัการจด
ทะเบียนทนุชําระแล้วในส่วนท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดัแล้ว โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 10 
อนัดบัของบริษัทฯมี ดงันี ้

ลาํดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบั 
จาํนวนหุ้นก่อน 
การเพิ่มทุน 

ร้อยละ 
จาํนวนหุ้นหลัง
การเพิ่มทุน 

ร้อยละ 

1 Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. - - 17,000,000,000 19.93% 
2 นายณทศา เฉลมิเตียรณ - - 8,400,000,000 9.85% 
3 นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ - - 4,000,000,000 4.69% 
4 นางสริิการย์ เจริญสหายานนท์ - - 4,000,000,000 4.69% 
5 นายสมยศ วงษทองสาลี - - 4,000,000,000 4.69% 
6 นางสาวฐานตุรา ส่ือวีระชยั - - 3,900,000,000 4.57% 
7 นางจิรฐา วธนเวคนิ - - 3,900,000,000 4.57% 
8 นางสาวศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช - - 3,510,000,000 4.11% 
9 นายบวร รุ่งเรืองนวรัตน์ - - 3,300,000,000 3.87% 
10 นายชนน วงัตาล - - 3,300,000,000 3.87% 

ส่วน  Zico Allshores Trust(S)  Ptl,Ltd.  เ ป็น  Trustee ของกองทุน  Wisdom & Virtue Fund บริหาร 
Banjaran Asset Management Pte Zico.,Ltd. โดยผู้ ถือหุ้นของ Zico Allshores Trust(S) มีดงัตอ่ไปนี ้

1)  Jamil Bin Mohamed –(Singaporean ID NO.S7319075D held  24% 
2)  Peh Ee Hong – (Singaporean ID NO.S2598959G Held   25% 
3)  Zico Consultancy Limited Held      51% 

� Certificate of Incorporation 
� Memorandum and articles of association 
� Register of directors 
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� Register of shareholders – shareholder is another corporate, Zico Malaysia Sdn Bhd. 
Zico Malaysia Sdn Bhd: 
� Certificate of Incorporation 
� Memorandum and articles of association 
� Register of directors 
� Register of shareholders – shareholder is Zico Holdings (a public listed company) 

สําหรับ Wisdom & Virtue Fund เป็นกองทุนท่ีจัดตัง้ในประเทศสิงค์โปร์ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนใข ท่ีไม่
สามารถเผยแพร่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุได้เพราะต้องรักษาความลบัดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทท่ีได้รับอนญุาตในสิงค์โปร์ต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัติเก่ียวกับการรักษาความลบัมาตรา 49 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (บทท่ี 336) (Original Enactment: Act 11 of 2005) ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2549 (วนัท่ี 31กรกฎาคม พ.ศ. 2549) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั "บคุคลท่ีได้รับความคุ้มครอง" 
(ซึง่รวมถึงผู้ รับประโยชน์ภายใต้ความไว้วางใจ) โดยบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาต (หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) ท่ี
ได้รับอนญุาตให้แก่บคุคลอ่ืนเว้นแตไ่ด้ระบไุว้ในพระราชบญัญตั ิ

2) จรรยาบรรณของสมาคมการจัดการการลงทุนและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนของสิงคโปร์                    
("มาตรฐาน") (พฤษภาคม 2553) มีผลบงัคบัใช้กบัผู้จดัการการลงทนุทัง้หมดในสิงคโปร์และภายใต้หมวด 
2.5 ของมาตรฐานผู้ บริหารการลงทุนต้องรักษาทําขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า จะรักษา 
ความลบัของข้อมลูลกูค้า 

3) กองทนุ Wisdom & Virtue Fund เป็นกองทนุเปิด 
4) ผู้ ลงทุนและหน่วยลงทุนในกองทุน Wisdom & Virtue Fund ประกอบด้วยผู้ ลงทุนสถาบันกองทุนรวม

กองทนุบคุคลท่ีมีรายได้สงูและสํานกังานครอบครัว และ 
5) ผู้จดัการกองทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องมีประสบการณ์และความชํานาญด้านการลงทนุในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ทัง้นีบุ้คคลในวงจํากัดมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือ เข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรือผู้ บริหารของบริษัทจึงไม่มี ผลต่อนโยบายการบริหารของบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน 

1.4.3 การพัฒนาที่สาํคัญ 

ปี 2560 

28 กนัยายน 2560 เน่ืองจากผลคําพิพากษาคดีแพ่ง หมายเลขดําท่ี ธ268/2549 คดีหมายเลขแดงท่ี ธ
2687/2550 ระหว่างธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี 
อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั อ่านเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เวลา 9.00 น. 
� ศาลระบุยอดต้นเงินจํานวนเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองท่ีจํานวน 8,368,732,100.- บาท 
� ล.1 คือ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
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พิพากษาให้ ล.1 ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้ 10% ของต้นเงิน จํานวน 
8,368,732,100.- บาท นบัแต่ 31/5/47 จนกว่าชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ี ล.1 นํามาชําระ
เม่ือวนัท่ี 1/11/47 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออก โดยให้หกัดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้
หกัต้นต่อไป ให้ ล.1 ชําระค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  9,700,000.- บาท พร้อมดอกเบีย้ 
10% ของต้นดงักลา่ว นบัถดัจากวนัฟ้อง (9/2/49) จนกว่าชําระเสร็จสิน้ หากไม่ชําระหรือ
ชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์จํานอง ออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยึดทรัพย์อ่ืน ให้ ล.1 
ชําระคา่ฤชา/ทนาย 70,000.- บาท 

23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนแปลงเบอร์โทรศพัท์และเบอร์โทรสาร ดงันี ้

� เบอร์โทรศพัท์  เปล่ียนจากเดมิ 02-648-5555 เป็น 02-033-5555 

� เบอร์โทรสาร  เปล่ียนจากเดมิ 02-648-5567 เป็น 02-033-5566 

25 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขายทอดตลาดนดัแรกในวนัท่ี 27 ธันวาคม 
2560 นัน้ ปรากฎว่าเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้รับแจ้งคําสัง่งดการบงัคบัคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ("ศาลฎีกา") ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 
ซึ่งการงดการบังคบัคดีดงักล่าวจะมีผลไปจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็น
อย่างอ่ืน ดงันัน้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจึงได้ทําการงดการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนั
จํานวน 4,300 ไร่ ดงักลา่วตามคําสัง่ของศาลฎีกา  

 อนึ่งการท่ีศาลฎีกามีคําสัง่งดการบงัคบัคดีนัน้ สืบเน่ืองมาจากการท่ีนายวิโรจน์ นวลแข 
(ในฐานะจําเลยท่ี 3) ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2560 บริษัทฯยงัไม่ได้รับคําร้องของนายวิโรจน์ นวลแข เม่ือบริษัทได้รับคําร้อง
จะรายงานให้ทราบอีกครัง้ ซึ่งศาลฎีกาได้ทําการนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 25 
ธันวาคม 2560 โดยศาลฎีกาได้มีคําสัง่ให้สําเนาคําร้องดงักล่าวให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี 
และคู่ความท่ีเก่ียวข้องทราบ โดยให้คู่ความท่ีเก่ียวข้องทําการคัดค้านคําร้องดังกล่าว
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับสําเนาคําร้อง และให้เล่ือนคดีไปนดัไตส่วนคําร้องดงักลา่ว
ในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ีศาลฎีกา
วินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกวา่ศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

1.5  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้บริการให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัทย่อยในกลุม่รวมทัง้สิน้ 11 บริษัท บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดงักลา่วโดยตรง 8 บริษัท 
และทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัท ทัง้นีล้กัษณะการประกอบธุรกิจบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย และสดัสว่นการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย  สามารถสรุปได้ดงัแผนภาพ และ ตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

 



                                                                                                                                                                                                 รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                 หน้าที่ 20 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                             หน้าที่ 21 
 

รายช่ือบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษัท ประกอบธุรกจิ 
สัดส่วน 

(%) 

ทุนที่เรียก
ชาํระ 

(ล้านบาท) 
ความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนาการและ
ให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 

99.94 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริหารงานด้านการขาย 99.94 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ 99.93 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.90 100.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.80 50.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการ 99.98 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและดําเนินงาน
ด้านอสงัหาริมทรัพย์และบริการโรงแรม
และรีสอร์ท 

99.99 54.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 270.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท วิทรูธนากร จํากดั ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.99 1,450.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนาการและ
ให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 

99.99 50.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท จํากดั 

ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและดําเนินงาน
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

99.99 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

การแบ่งงานของบริษัทในกลุ่ม 

1. ธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทดําเนินธุรกิจโดยทําการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์และขายท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมบ้าน (ในกรณีบ้านพร้อมขาย) ให้กับลูกค้า, ขาย
คอนโดมิเนียม  และรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอคิว 
เอสเตท” สําหรับงานด้านการรับเหมาปลกูสร้างบ้านนัน้ ลกูค้าอาจว่าจ้างผู้ รับเหมาปลกูสร้างบ้านเอง   ทัง้นี ้
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั (“เอคิว  มาร์เก็ตติง้”) เป็นผู้ ดําเนินการบริหารการขายให้กบัโครงการ
ของบริษัทโดยคดิคา่บริหารงานขายร้อยละ 3  ของมลูคา่สญัญา 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                             หน้าที่ 22 
 

2. ธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทใหญ่ “เอคิว” บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(“อลัลาย เทคโนโลยี”)บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (“ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี”้) บริษัท อควาเรียส เอสเตท 
จํากดั(“ อควาเรียส “) บริษัท วิทรู ธนากร จํากดั(“วิทรู”) และบริษัท วิลล่า นครรินทร์ จํากดั(“วิลล่า”)  ดําเนิน
ธุรกิจโดยทําการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และขายท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมบ้าน (ในกรณีบ้านพร้อมขาย) 
ให้กบัลกูค้า , ขายคอนโดมิเนียม สําหรับงานด้านการรับเหมาปลกูสร้างบ้านนัน้บริษัทฯปลกูสร้างบ้านเอง โดย
มี เอควิ มาร์เก็ตติง้เป็นผู้ ดําเนินการบริหารการขาย โดยคดิคา่บริหารงานขายร้อยละ 3-5 จากมลูคา่สญัญา 

3. ธุรกิจอ่ืน ธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัท ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยมีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ธุรกิจรับบริหารการขายให้กบัโครงการหมู่บ้านจดัสรร และ คอนโดมิเนียม ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว 
มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั และบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั  

3.2 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ดําเนินการโดย บริษัท เอควิ วิลเลจ จํากดั และ บริษัท อควาเรียส  โฮเท็ล แอนด์  
รีสอร์ท จํากัด  และ บริษัท อควาเรียส เอสเตท และ บริษัท บ้านชิดธารา จํากัด(ปัจจุบนับริษัทบ้านชิด
ธารา ยงัไม่ได้ดําเนินการ) 

3.3 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ และ บริหารงานสาธารณูปโภค ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว พร็อพ
เพอร์ตี ้แมเนจแม้นท์ จํากดั  

3.4 ธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า ดําเนินการโดย บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 
3.5 ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ ดําเนินการโดย บริษัท วิทรูธนากร จํากดั  
3.6 ธุรกิจท่ีปรึกษา ดําเนินการโดย บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 

1.6  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 -ไม่มี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2558 - ปี 2560 สามารถ
จําแนกตามกลุม่ธุรกิจได้ดงันี ้

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

รายได้ (ล้านบาท) 
ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้
อลัลาย เทคโนโลยีฯ 
วิทรูธนากร 
อควาเรียส เอสเตทฯ 
วิลล่า นครินทร์ 

99.80 
99.90 
99.99 
99.99 
99.99 

538,908 70.37 1,088.37 86.46 1,343.48 86.87 

รายได้จากกิจการโรงแรม  เอคิว วิลเลจ 
อควาเรียส โฮเทลฯ* 
บ้านชิดธารา* 
อควาเรียส เอสเตท  

99.94 
99.99 
99.99 
99.99 

83,504 10.90 75.3 5.98 74.85 4.84 

รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการ
ท่ีเก่ียวข้อง 

เอคิว พร๊อพเพอร์ตีฯ้ 
ฟรีโซน แอสเซท 

99.93 
99.98 

17,540 2.29 13.99 1.11 13.65 0.88 

รายได้คา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย เอคิว เอสเตท  
เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส 
อควาเรียส เอสเตท 

- 
99.94 
99.99 

-    0.32 0.03 15.73 1.02 

รวมรายได้จากการขายและบริการ - - 639,952 83.57 1,177.98 93.58 1,447.72 93.61 
รายได้จากการจดัการธุรกิจ เอคิว เอสเตท - 9,697 1.27 13.51 1.07 12.12 0.78 
ดอกเบีย้รับ เอคิว เอสเตท - 46,815 6.11 3.42 0.27 8.52 0.55 
รายได้อ่ืน เอคิว เอสเตท - 69,330 9.05 63.93 5.08 78.26 5.06 

รวมรายได้  - 765,794 100.00 1,258.84 100.00 1,546.62 100.00 

หมายเหตุ : * ยังไม่เปิดดาํเนินการ 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั ทัง้ในรูปแบบของบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ ท่ีอยู่อาศยัแนวสงู 
คือ คอนโดมิเนียมพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลกูค้าซึง่ซือ้ท่ีดินของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัท ยงัดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุป
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การซือ้-ขายท่ีดิน เป็นลกัษณะการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจดัสรรเป็นแปลงๆ จากนัน้จึงนํามา
บริหารและพฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อน แล้วจึงขายแก่ผู้ ซือ้ราย
ยอ่ย 
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2) การพฒันาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งนับรวมตัง้แต่การจดัสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลกูสร้าง 
การรับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริการตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่แก่ท่ีดนิ เช่น การจดัสรรบ้านพร้อมท่ีดนิ ซึง่
แบง่เป็น บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม 

3) การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ่งซือ้ท่ีดินของบริษัท โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อย
ภายใต้การควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

4) การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ โดยมีรายได้
จากการบริหารการขายตามสดัสว่นยอดขาย 

5) การดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

6) การดําเนินธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า 

บริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตีฯ้ / อลัลาย เทคโนโลยีฯ  / วิทรูธนากร/
อควาเรียส โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท / อควาเรียสเอสเตท / วิลล่านครินทร์ ฯ (“กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์”) 
ดําเนินธุรกิจค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัยเป็นหลัก ทัง้ใน
รูปแบบของบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บริการท่ี
บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ให้กับลกูค้านัน้ ครอบคลมุตัง้แต่การจัดสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลกู
สร้าง ไปจนถึงบริการต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูค่าแก่ท่ีดิน ทัง้นีล้กัษณะรูปแบบของบ้านและโครงการ จะถกูกําหนดให้
เหมาะสมกบัทําเล สถานท่ี และลกัษณะลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดําเนินการพฒันาท่ีดินโดยการจดัหาและรวบรวมท่ีดินให้เป็นผืนใหญ่  
แล้วนํามาแบง่จดัสรรเป็นแปลงๆ  ตลอดจนพฒันาให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อนขายแก่ผู้ ซือ้ราย
ย่อย  ซึ่งงานพฒันาสาธารณปูโภคโครงการในเบือ้งต้นนัน้ ได้แก่ งานถมดินแปลงท่ีดินและแนวถนน  งานบดอดั
ลกูรังและหินคลกุถนน  งานถนนคอนกรีต  งานวางคนัหินและทางเท้า  งานไฟฟ้า (ปักเสา/พาดสาย) งานตกแต่ง
ภมิูทศัน์, งานซุ้มโครงการ/สโมสรและสระวา่ยนํา้ เป็นต้น  

สําหรับงานด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะนัน้  ปัจจุบัน  บริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์แตล่ะบริษัท เป็นผู้ดแูลงานด้านดงักลา่วของโครงการ เว้นแตง่านบริหารสโมสรและสระวา่ยนํา้ จะ
เปิดให้บริษัทอ่ืนเช่าและบริหารงาน เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการ อย่างไรก็ดี ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2545 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตัง้ การบริหาร  การควบกิจการ และ การ
ยกเลกินิตบิคุคลหมู่บ้านจดัสรร พ.ศ. 2545 (รก.2545/46ก/17/17 มิถนุายน 2545) ซึง่กฎกระทรวงดงักลา่วมีผลให้
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 มีความสมบูรณ์มากขึน้ ทัง้นี ้พระราชบัญญัติดงักล่าวได้ระบุว่าผู้
จดัสรรท่ีดินจะพ้นจากหน้าท่ีบํารุงรักษาสาธารณปูโภคเม่ือได้จดัตัง้ ”นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร” หรือ นิติบคุคลตาม
กฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพย์สินดงักล่าวไปดแูลรักษา ภายในเวลาท่ีผู้จดัสรรท่ีดินกําหนด หรือได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดให้ดําเนินการใด ๆ เพ่ือ
บํารุงรักษาสาธารณปูโภค หรือ โอนทรัพย์สินดงักลา่วให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดงันัน้การจดัตัง้นิติบคุคลหมู่บ้าน
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จดัสรรตามกฎกระทรวงนัน้จะช่วยลดภาระของกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในการดแูลสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
โครงการ เจ้าของโครงการ ทาํเล ประเภทสนิค้าที่มีในโครงการ 

กฤษดา มารีน่า  (โครงการ  27) บริษัท ถนนป่ินเกล้า-นครชยัศรี ทางเข้า
วดัไร่ขิง 

   บ้านพร้อมท่ีดิน - ท่ีดินเปลา่ 

กฤษดาซิตีเ้ลคแอนด์
พาร์ค  (โครงการ  30) 

บริษัท ถนนเทพารักษ์ กม.16ต.บาง
ปลา  อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

  บ้านพร้อมท่ีดิน-ท่ีดินเปลา่ 

The Kris 6 (โอนแปลงสดุท้ายในปี 2560) บจก.ธานนท์ฯ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง   อาคารชดุ 8 ชัน้ 170 ยนิูต 

The Kris 7(โอนแปลงสดุท้ายในปี 2560) บริษัท ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง  อาคารชดุ 8 ชัน้ 178 ยนิูต 

กฤษดา ลากนู (โครงการ 41) บจก.ธานนท์ฯ ถนน พระราม 5แขวงคเูวียง อ.
บางกรวย จ.นนทบรีุ 

 บ้านพร้อมท่ีดิน 

กฤษดา แกรนด์ พาร์ค (โครงการ 42) อลัลาย ถนนพหลโยธิน-รังสิต ต.คลอง
หนึง่  อ.คลองหลวงปทมุธานี 

 บ้านพร้อมท่ีดิน 

เอคิว เซดิ อลัลาย ถนนพหลโยธิน-รังสิต ต.คลอง
หนึง่  อ.คลองหลวงปทมุธานี 

บ้านแฝด 2 ชัน้  86 ยนิูต 

การ์เด้น พระราม 9 วิทรูธนากร ถนนจตรุทิศ พระรามเก้า อาคารชดุ 7 ชัน้ จํานวน 4 อาคาร 

เอคิว เวลล์ วิทรู/ธานนท์/อลัลาย ถนนจตรุทิศ พระรามเก้า บ้านเด่ียว 3 ชัน้ จํานวน 18 หลงั 

เอสเตท รัตนาธิเบศฐ์ อควาเรียส เอสเตท ถนนรัตนาธิเบศร์ อาคารชดุ 36 ชัน้ จํานวน 475 ยนิูต 

โครงการ 15 Gate อควาเรียสเอสเตท ถนนโยธินพฒันา แยกซอยโยธิน
พฒันา 11 คลองจัน่ กรุงเทพ 

  บ้านเด่ียว 3 ชัน้ จํานวน 15 หลงั  

รังสิต บิซ พาร์ค บริษัท ถนนพหลโยธิน รังสิต   บ้านเด่ียว 498 หลงั 

เอคิว วิร่า  บริษัท สวนสยาม 24 ทาวน์เฮาส์ 54 หลงั 

โครงการภรีูศาลา บริษัท / อลัลาย อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต   บ้านเด่ียว 18 หลงั 

เอคิว เชดิ - ชลบรีุ - บายพาส บริษัท อําเภอเมือง จ.ชลบรีุ   บ้านเด่ียว 262 หลงั 

เอคิว อาเรีย* ขายทัง้โครงการ มิ.ย.59 บริษัท ถนนเพชรบรีุ   คอนโดมิเนียม 315 ยนิูต 

เอคิว อาร์เบอร์ วิลลา่นครินทร์ สวนหลวง ร9 -พฒันาการ บ้านเด่ียว 3 ขัน้ 114 ยนิูต 

โครงการ ชาช่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนท์ 
เกาะสมยุ 

อควาเรียส อาคารคาซา่ เวลา่ โฮเตล็ 
คอนโดมิเนียม ถนนแหลมเสด็  

วิลลา่และมีห้องสวีท 32 ห้อง  

ต.มะเร็ด อ.เกาะสมยุจ.สรุาษฎร์ (โรงแรมระดบั 5 ดาว) 

โครงการกฤษดาดอย เชียงใหม่
(Renovation in Progress) 

เอคิว วิลเลจ เส้นทางสะเมิง หา่งจากอทุยาน
ล้านนา 

 รีสอร์ทจํานวน 60 ห้อง 

มาลีบ(ูRenovation in Progress) อควาเรียส ภเูก็ต รีสอร์ท 32 ห้อง 

เอลิก(ALIXE) อควาเรียส โฮเทล็ฯ 
อลัลายฯ 

ซอยศนูย์วิจยั คอนโดมิเนียม และ โรงแรม 
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ความคืบหน้าโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อโครงการ 
เจ้าของ 
โครงการ 

ปีที่
เริ่ม สถานะ 

พืน้ที่ 
โครงการ 

(ไร่) 

สินค้าเพื่อขาย 

 
มลูค่า 
ล้านบาท 

1 

ยอดขายสะสม ยอดขายปี 2560 

มลุค่าเงิน 
ลงทนุ 

ในโครงการ 
(ล้านบาท) 

4 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง 

มลูค่าขาย 
ของสินค้าที่ขาย

แล้วแต่ 
ยงัไม่ได้โอน 
ณ. 31 ธค.60 

(ล้านบาท) 
จํานวน 
หน่วย 

พืน้ที่ 
(ตารางวา) 

มลูค่า 
ล้านบาท 

2 

ร้อยละของ 
มลูค่าสินค้า 
ที่มีเพื่อขาย 

3=(2/(1)*100 
จํานวน 
หน่วย 

มลูค่าสินค้า 
(ล้านบาท) 

เงินที่
ลงทนุ 
ไปแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

5 

ร้อยละของ 
งานที่เสร็จ 

(6)=(5)/(4)*100 

กฤษดารอยลัพาร์ค ( โครงการ 19 )3 บริษัท 2536 ยงัเปิดจําหน่าย 34 127 14,171 310.64 238.07         76.64      147.00 147.00 100.00% - 

ธานนท์กอล์ฟวิวแอนด์สปอร์ตคลบั(ค.25) บริษัท 2549 ยงัเปิดจําหน่าย 17 58 5,926 267.34 151.03         56.49    100.51 100.51 100.00% - 

กฤษดามารีน่า ( โครงการ 27 ) 3 บริษัท 2538 ยงัเปิดจําหน่าย 134 206 28,085 905.88 548.42         60.54    811.66 706.31 87.02% - 

กฤษดาซติีเ้ลคแอนด์พาร์ค ( โครงการ 30 ) 3 บริษัท 2538 ยงัเปิดจําหน่าย 559 1189 172,225 3,348.07 1,035.80         30.94    2,820.00 2,756.00 97.73% - 

รังสิต-พหลโยธิน โครงการ.35 บริษัท 2557 ยงัไม่เปิดจําหน่าย 82.2.77 498 33,077 1,785.63     1,540.19 413.59 26.85% - 

กฤษดา ลากนู(โครงการ 41) ธานนท์ 2547 ยงัเปิดจําหน่าย 69 166 17,626 692.38 692.38        100.00    750.75 750.75 100.00% - 

กฤษดา แกรนด์ พาร์ค( โครงการ 42 )1. 2 อลัลายฯ 2547 ยงัเปิดจําหน่าย 65.0.48 224 22,319 1,625.28 1,475.13         90.76  2 34.99 1,140.72 1,139.45 99.89% 6.99 

กฤษดา แกรนด์ พาร์ค  ( โครงการ 42 ) 3 อลัลายฯ 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 15.0.48.62 86 3,210 355.90 70.66 19.85     7 43.83 302.43 278.76 92.17% 4.70 

กฤษดาเพรสทีจ โครงการ.49 บริษัท 2553 ยงัเปิดจําหน่าย 3 23 1,231 46.63 46.63 100.00    18.94 18.94 100.00% - 

โครงการรังสิต บีช พาร์ค โครงการ.50 บริษัท 2553 ยงัเปิดจําหน่าย 7 34 2,934 274.16 274.16  100.00 4 38.58 176.42 176.42 100.00% - 

ภรูีศาลา ภเูก็ต Project 51 บริษัท 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 11.3-22 18 2,163 330.33 18.90 5.72   259.87 123.57 47.53% - 

ชลบรุี บายพาส Project 52 บริษัท 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 48.0.36.8 262 19,237 978 210.01          21.47    12 55.30 835.17 495.98 59.39% 4.16 

โครงการสวยสยาม บริษัท 2557 ยงัไม่เปิดจําหน่าย 5.3-86 54 2,386 306.21 70.06          22.88    12 70.06 242.32 224.99 92.85% - 

โครงการ ARBOR ถนนเฉลิมพระเกียรติ วิลล่า 2558 ยงัไม่เปิดจําหน่าย 28-0-2 114 7,061 989.84 246.31 24.88 15 148.81 896.40 654.47 73.01% 35.23 

15 Gate อควาเรียส 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 3-175.2 15 903.3 334.00 312.00 93.41 1 23.50 269.12 269.12 100.00% - 

AQ Welle ธานน์ ,อลัลาย, วิทรูธนากร 2559 ยงัเปิดจําหน่าย 4-1-16 32 1,637 690.00 36.58 5.30 1 36.58 580.96 464.39 79.93% 36.58 

The Kris Ratchada 6 ธานนท์ 2555 ปิดจําหน่าย 1 171 5,289 405.84 405.84 100.00 1 3.53 327.63 327.63 100.00% - 

The Kris Ratchada 7 บริษัท 2555 ปิดจําหน่าย 1 179 5,625 435.95 435.95 100.00 3 9.58 370.44 370.44 100.00% - 

The Kris Garden วิทรูธนากร 2556 ยงัเปิดจําหน่าย 4 479 16,991 1,008.78 757.11 75.05 30 61.45 829.63 825.64 99.52% 10.11 

Estets Ratanathibet อควาเรียสฯ 2557 ปิดจําหน่าย 1.3.47 475 15,626 1,390.45     1,241.12 518.93 41.81%  

AQ ALIX อควาเรียส โฮเต็ลฯ 2559 ยงัเปิดจําหน่าย 0-2-62 67 1,909 232.67 230.04 98.87   162.32 162.24 99.95% 70.68 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ศนูย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า ภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ชะลอตวั สําหรับ
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัน่าจะทรงตวัจากในช่วงคร่ึงแรกของปี โดยกําลงัซือ้ยงัไม่ฟืน้
ตวัเต็มท่ี ประกอบกบัประเด็นท้าทายด้านแรงงาน ยงัเป็นปัจจยักดดนัการเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงต้องลงทนุโครงการท่ีอยู่อาศยั เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้รายได้ในอนาคต 
สง่ผลให้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ผู้ประกอบการน่าจะยงัรอจงัหวะตลาดฟืน้ตวั เพ่ือลงทนุโครงการท่ีอยู่อาศยัอย่าง
ระมดัระวงั 

 ทัง้นีจํ้านวนท่ีอยู่อาศยัคงค้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2559 ท่ีอยู่ในระดบัสงู ประกอบกับการ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสว่นของการซือ้จากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในปี 
2560 น่าจะหดตวัเม่ือเทียบกบัปี 2559 สง่ผลให้ระยะเวลาดดูซบัท่ีอยูอ่าศยัคงค้างยาวนานขึน้ โดย ศนูย์วิจยักสกิรไทย 
คาดว่า จํานวนท่ีอยู่อาศยัคงค้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2560 น่าจะอยู่ท่ี 170,000-177,000 หน่วย 
ขยายตวัร้อยละ 4-8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 

สําหรับการลงทุนและการซือ้ขายท่ีอยู่อาศยัในต่างจังหวัด ผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์จะยงัไม่
สามารถปรับราคาขายท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มขึน้ได้ รวมถึงการระบายท่ีอยูอ่าศยัคงค้างกลุม่คอนโดมิเนียมในทําเลท่ีไม่ใช่พืน้ท่ี
หลกัทางเศรษฐกิจ และการทอ่งเท่ียว อาจเป็นไปได้ช้า 

จากจํานวนท่ีอยู่อาศยัคงค้างมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้โจทย์ความท้าทายในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 
น่าจะเป็นการระบายท่ีอยู่อาศยัคงค้าง ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์น่าจะปรับกล
ยุทธ์นําเสนอท่ีอยู่อาศยัคงค้างไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากขึน้ ทัง้กลุ่มวยัเร่ิมทํางาน กลุ่มวยัทํางาน กลุ่ม
ครอบครัว กลุม่ผู้สงูอาย ุรวมถึงกลุม่ชาวตา่งชาติ โดยโครงการท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถปรับรูปแบบให้รองรับการอยูอ่าศยั
ของผู้ คนหลากหลายกลุ่มได้ น่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนรูปแบบได้สูง เช่น โครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง โครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายจํานวนมาก เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านในการพฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัใหม่ในระยะตอ่ไป เช่น ประเดน็ท้าทายด้านแรงงาน จํานวนท่ีอยูอ่าศยัคงค้างในบางพืน้ท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ภาระ
หนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู อตัราดอกเบีย้ท่ีอาจปรับตวัสงูขึน้ เป็นต้น ในขณะท่ี ผู้ประกอบการยงัจําเป็นต้องปิดการ
ขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัให้รวดเร็วขึน้ เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของธุรกิจ 

เหตุทางการเมืองส่งผลให้ธุรกจิอสังหาฯ ชะลอตัว 

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการทางการเมือง อีกทัง้ยังได้
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจ้างแรงงานรวมถึงค่าวสัดอุปุกรณ์ท่ีสงูขึน้ จะเห็นได้จากจํานวน
หน่วยขายท่ีอยู่อาศยัท่ีมีจํานวนลดลงเร่ือยๆ ในด้านของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวัโดยเน้นการกระจาย
พฒันาโครงการไปในทกุระดบัราคา และขยายพืน้ท่ีให้กว้างมากขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ เม่ือ
ประกอบกบัการได้รับการสนบัสนนุจากมาตรการของภาครัฐ จึงทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ถึงแม้จะชะลอตวัลงแตก็่
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ไม่ได้มากนกั และมีทิศทางการฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากสดัส่วนของการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบ่งตาม
ประเภทท่ีเปิดตวัในปี 2559 ท่ีไม่ตา่งกนัมากนกั และคอนโดมิเนียมยงัคงเป็นท่ีนิยมในทกุระดบัราคา 

ผู้ซือ้เปล่ียนวัย 

ยคุนีค้นรุ่นใหม่นิยมซือ้คอนโดเพ่ืออยู่อาศยัมากขึน้ ขยบัฐานผู้ ซือ้จากช่วงอาย ุ35-55 ปี ลงมาอยูท่ี่ช่วงอายท่ีุ
น้อยลง คือ 25-35 ปี เน่ืองจากมีความต้องการท่ีจะอยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการทํางาน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมเข้าสู่วยัทํางาน ต้องการสร้างไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง แต่กลุ่มนีม้กัอยู่ในกลุม่ผู้
ซือ้ตลาดล่าง-กลาง บางส่วนไม่ได้รับการปล่อยกู้ จากธนาคาร เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อย
สนิเช่ือมากขึน้ และผู้ ซือ้ก็ไม่มีกําลงัซือ้ไม่มากพอ ทัง้ๆ ท่ี เป็นดีมานด์จริง 

ส่งผลเสียกบัตวัดีเวลอปเปอร์บางเจ้าท่ีต้องการขยายกลุ่มผู้ ซือ้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในช่วงคร่ึงปีหลงันีจ้ึงต้อง
เปล่ียนเกมหนัมาดงึลกูค้ากลุ่มตลาดกลาง-บนท่ีมีราคา 150,000 - 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึน้ไป บางโครงการ
เป็นระดบั Luxury Hi-end มากๆ อาจจะแตะถึง 300,000 บาทต่อตารางเมตรก็มีให้เห็น เช่น ย่านพร้อมพงษ์-ทอง
หล่อ-เอกมยัท่ีโครงการเปิดใหม่จะมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 325,000 บาทต่อตารางเมตร ย่านเพลินจิต-ชิดลม-อโศก เฉล่ีย 
278,000 บาทต่อตารางเมตร โดยหวงัว่าตลาดระดบันีจ้ะอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีกําลงัซือ้มากกว่า และต้องเป็นโครงการท่ี
ตัง้อยูบ่นทําเลกลางเมือง เป็นแหลง่ CBD ท่ีมีความต้องการอยูอ่าศยัจริงๆ 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตวัในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ตามการขยายตวัของจํานวนนักท่องเท่ียวและ
รายรับจากการท่องเท่ียว ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 15.3 เร่ง
ขึน้มากจากการขยายตวัร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนีมี้จานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 9.28 
ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจยัสนบัสนนุจาก
ฐานท่ีต่ําในชํวงไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า และนกัท่องเท่ียวจากตลาดสําคญัๆ เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมากขึน้ โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศจีน (สดัสว่นร้อยละ 26.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 67.2) รัสเซีย (สดัสว่นร้อยละ 
5.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.0) เกาหลีใต้ (สดัสว่นร้อยละ 4.7 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.6) และอินเดีย (สดัสว่นร้อยละ 4.0 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 23.6) เม่ือรวมกบัการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผลให้ในไตรมาสนี ้มีรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 
729.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) 
รายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 494.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากรายรับของ
นักท่องเท่ียวจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และกัมพูชา เป็นสําคญั และ (2) รายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 235.0 
พนัล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3 1 สว่นอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 69.44 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 63.71 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 66.97 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

รวมทัง้ปี 2560 การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 8.5 โดยรายรับรวมจากการท่องเท่ียวอยู่
ท่ี 2,754.0 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 แบ่งเป็น รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 1,824.0 พันล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7 และรายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 930.0 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 นักท่องเท่ียว
ตา่งประเทศมีจํานวน 35.38 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 และอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 68.49 
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2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

3.1.1  ความเส่ียงจากการซือ้ที่ดนิ 

สําหรับการเลือกซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บริษัทเลือก
ซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสงูเหมาะกบัการพฒันาโครงการในราคาท่ีเหมาะสม โดยการเลือกอยู่ในทําเลท่ีดี ในเมือง รวมทัง้
ย่านชมุชนตา่งๆ บริษัทเน้นหนกัในกรุงเทพฯและปริมณฑล สําหรับบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ซึง่จะเลือกการ
คมนาคมท่ีเข้าถึงได้สะดวก และไม่ไกลจากแหลง่ชมุชน ดงันัน้ความเสี่ยงเกิดจากการซือ้ท่ีดินในราคาท่ีเหมาะสมและ
ก่อให้เกิดกําไรในอนาคต โดยทางออกของบริษัทคือการเลือกสรรความสมัพนัธ์ท่ีดีกับนายหน้าค้าท่ีดินท่ีน่าเช่ือเถือ 
และการวิเคราะห์การตลาดและสํารวจเปรียบเทียบราคาท่ีดินท่ีปัจจยัและบริบทใกล้เคียงกนัเพ่ือให้ลดความเสี่ยงมาก
ท่ีสดุ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการสร้างบ้านก่อนขาย 

บริษัทได้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีแนวคิดการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย สง่ผลให้บริษัทต้อง
ใช้เงินทนุลว่งหน้าในการสร้างบ้านมากขึน้ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้รับเงินดาวน์มาเป็นทนุหมนุเวียนในการก่อสร้าง ดงันัน้
บริษัทรับความเส่ียงจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้ราคาท่ีอยู่อาศยัในอนาคตเพิ่มขึน้จากค่าก่อสร้างและราคาท่ีดินปรับสงูขึน้
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงมลูค่าขายท่ีวิเคราะห์ในปัจจบุนักับราคาจริงในอนาคตอาจมีการคลาดเคล่ือน  ยิ่งไปกว่านัน้
เน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัสงูจากคูแ่ข่งจึงเกิดความเส่ียงจากบ้านท่ีสร้างเสร็จพร้อมขายยงัคงค้างในตลาดพร้อมกบัคา่
บํารุงรักษาท่ีสงูมากขึน้ตามระยะเวลา อีกทัง้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบีย้และ
ความสามารถในการหากําไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวทางลดความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ตลาดใน
อนาคต การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต อีกทัง้การบริหารจัดการด้วยผู้ ท่ี
เช่ียวชาญทางอสงัหาริมทรัพย์ในการวางกลยทุธ์อีกด้วย   

3.1.3  ความเส่ียงเก่ียวกับต้นทุนการผลิต 

ดชันีคา่แรงงานสงูขึน้ตามนโยบายเพิ่มอตัราแรงงานขัน้ต่ํา ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่ต้นทนุของการพฒันาโครงการ
ของบริษัท อีกทัง้ค่าก่อสร้างเพิ่มเติมระหว่างการก่อสร้างจากการออกแบบและการก่อสร้าง การเลือกวสัดกุ่อสร้าง
ราคาสงูจากทีมผู้ออกแบบ ล้วนส่งผลกระทบต่อความเส่ียงของต้นทนุการผลิต ดงันัน้ทางบริษัทได้มีแผนการจดัการ
ความเสี่ยงของต้นทุนการผลิตดังต่อไปนี ้การตรวจสอบแบบก่อสร้างและประเมินค่าใช้จ่ายในรายละเอียดอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วน การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างท้องถ่ินเพ่ือท่ีสามารถเลือกสินค้าท่ีราคาเหมาะสมได้ การตัง้งบประมาณ
ลว่งหน้าสําหรับกรณีเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต การจดัประกวดราคาเพ่ือเปรียบเทียบราคา คณุภาพวสัด ุและกําหนด
ราคาสง่มอบวสัดไุว้ลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียงการปรับขึน้ของราคาวสัด ุรวมทัง้หาพนัธมิตรทางการค้าเพ่ือรองรับการ
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ขยายตวัของโครงการตา่งๆ บริษัทมีหลกัเกณฑ์เลือกผู้ผลิตและผู้ ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินกําลงัการ
ผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตาม
มาตรฐาน ตามปริมาณท่ีกําหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมทัง้บริษัทมีทีมงานในตรวจ
คณุภาพท่ีมีประสทิธิภาพ มีการวางมาตราฐานท่ีบริษัทกําหนดอยา่งดี 

3.1.4  ความเส่ียงของคุณภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจากผู้รับเหมา  

บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการรับคณุภาพของงานจากผู้ รับเหมา และการส่งมอบงานท่ีไม่ตรงตามกําหนด 
ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการเซ็นสญัญาระบวุสัดกุ่อสร้าง และกําหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ อีกทัง้บทลงโทษกรณีผู้ รับเหมาผิด
สญัญาเร่ืองคณุภาพหรือเวลา นอกเหนือจากนัน้ทางบริษัทได้การหกัคา่งวดงานโดยเงินประกนัผลงานไว้ในแตล่ะงวด
งานร้อยละ 5 ของมูลค่างานท่ีส่งมอบเผ่ือเกิดคุณภาพงานไม่ตรงตามมาตราฐานของบริษัท นอกเหนือจากนัน้
ผู้ รับเหมาท่ีบริษัทว่าจ้างเป็นผู้ รับเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีทํางานกับบริษัทมาหลายโครงการซึ่งเกิดความ
น่าเช่ือถือในระดับเบือ้งต้น แต่อย่างไรก็ดียังมีปัญหาเร่ืองผู้ รับเหมาขาดแคลนแรงงานช่างฝีเฉพาะทาง บริษัทจึง
พยายามหาทางเลือกทางออกโดยการก่อสร้างแบบพรีคาส (Precast Construction) โดยการใช้ผนงัและชิน้ส่วนงาน
คอนกรีตสําร็จรูปซึง่ผลิตจากโรงงานมาประกอบ ทําให้บริษัทฯสามารถทดแทนแรงงานช่างฝีมือลงได้ โดยบริษัทได้ใช้
กบัโครงการบ้านเด่ียวเช่นกนั 

3.1.5 ความเส่ียงด้านการเงนิ  

ถึงแม้ว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจฟืน้ตวัแตส่ถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัมากขึน้ในการอนมุตัิสินเช่ือ  ทัง้แก่
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค นอกจากนีย้ังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ได้แก่ การชะลอตัวของความ
ต้องการซือ้ท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาหนีภ้าคครัวเรือนในระดบัสงู อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัสนบัสนนุ โดยนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้ทรงตวัในระดบัต่ํา 
ทัง้นีท้างบริษัทสามารถจดัการความเส่ียงด้านการเงินได้ โดยการวิจยัและพฒันาสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดผู้ ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้รับการสนบัสนนุจากทัง้สถาบนัการเงินและนกัลงทนุเป็นอย่างดี อีกทัง้บริษัท
ยงัคงลดความเสี่ยงเร่ืองการเงินโดยการใช้กระแสเงินสดในการพฒันาโครงการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายอตัราดอกเบีย้และ
คา่ใช้จ่ายในการเงินอีกด้วย  

3.1.6  ความเส่ียงจากการขออนุญาตแบบก่อสร้าง 

ความเสี่ยงจากการขออนญุาตแบบก่อสร้างเน่ืองจากไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้อย่างแม่นยํา ส่งผลให้
เกิดความลา่ช้าในการก่อสร้าง และสภาพคลอ่งในการรับรู้รายได้ชะลอตวั บริษัทได้มีการบริหารความเส่ียงด้านนีโ้ดย
การจัดตัง้ฝ่ายประสานงานและติดต่อผลอย่างต่อเน่ือง การตัง้งบประมาณเพ่ือค่าดําเนินการไว้ล่วงหน้า และการ
จดัสรรบคุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในเร่ืองการขออนญุาต 

3.1.7 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทนุให้มีจํานวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายชําระ
หนีสํ้าหรับภาระผูกพันตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจุบันเก่ียวกับคดีความกับ
ธนาคารกรุงไทย ชีใ้ห้เห็นวา่กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 
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3.1.8 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

3.1.9 ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

 ความเสี่ยงทางด้านการให้สนิเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลกูค้าหรือคูส่ญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุม่บริษัท เอควิ 
เอสเตทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความ
เส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือดงักลา่วโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ วนัท่ีรายงานและ
หลกัประกัน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือ
แสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์ทางการเงินแตล่ะรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่
จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 

3.1.10 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต กลุ่มบริษัทเอคิว เอสเตท มีความเสี่ยงจากอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ เงินให้
กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับ
โครงสร้างหนี ้เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิตามสญัญา
เช่าการเงิน ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับ
ขึน้ลงตามอตัราตลาดซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้มีน้อย 
ดงันัน้กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตทจงึไม่ได้ทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทนุ อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอนาคต
อันใกล้  

ในงวดบญัชีปี 2560 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน  (164.71) ล้านบาท ซึง่เป็นการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ของบริษัท และมีผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิน้ปี 2560 เป็น
จํานวน (6,415.62) ล้านบาท ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทมีขาดทนุสะสมจํานวนมากในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมานัน้ เน่ืองมาจากการตัง้
ประมาณการค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานใน
องค์การของรัฐกระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิให้สินเช่ือโดยมิชอบ ซึง่ทําให้
บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จํานวน 
10,004.47 ล้านบาทให้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ดี ในขณะนีบ้ริษัทวางแผนการระดมเงินทนุโดยการเพิ่มทนุของบริษัท เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเพ่ือนําไปพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
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บริษัทมีอยู่ รวมถึงลงทุนขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อันจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการ
ดําเนินงานตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดวา่การดําเนินการตามแผนดงักลา่ว จะมีผลทําให้บริษัทสามารถเร่ิมมีกําไรสทุธิ ซึง่จะ
ทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไปได้  

รายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทนุในสว่น จดัสรรให้กบับคุคลในวงจํากดั (PP) 

รายละเอียด จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
ชําระหนีต้ามคําพิพากษา  10,004.47 
พฒันาโครงการ ESTET RATTANATHIBET  976.90 
พฒันาโครงการ ชลบรีุ บายพาสน์  457.37 
พฒันาโครงการ AQ Welle  81.93 
พฒันาโครงการ AQ ARBOR  397.79 
พฒันาโครงการ AQ ALIX  303.89 
ซือ้ท่ีดนิหลกัประกนั  1,500.00 
ลงทนุโครงการใหม่  1,500.00 
เงินลงทนุหมนุเวียน  500.00 

 15,722.35 

3.2.2 ความเส่ียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวน 100,000 ล้านหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยจดัสรรไปทัง้สิน้จํานวน 72,640,000,000 
หุ้น โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 14/2560 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิยกเลิกการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่บุคคลในวงจํากัดจํานวน 27,360,000,000 หุ้น และนําไปจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม 
ตามวาระท่ี 6.4.4 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 (รายละเอียดในวาระท่ี 6.4.4 
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและส่วนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีมติให้เสนอขาย ทัง้นีห้ากบริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวทัง้
จํานวน จะทําให้สทิธิออกเสียงและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั (control dilution) ลดลงร้อยละ 24.28 

3.2.3 ความเส่ียงจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ AQ-W4 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย และ
เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 ตามมติคณะกรรมการได้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดัในสว่นท่ีเหลือจากการ
จัดสรรจํานวน 27,360 ล้านหุ้ น ทําให้ทุนเรียกชําระของบริษัทฯก่อนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวน 
85,314,683,535 หุ้น ดงันัน้ AQ-W4 ท่ีจดัสรรมีจํานวน 42,657,341,768 หน่วย ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 0.05 บาทตอ่
หุ้ น อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 ใบสําคัญแสดงสิทธินีมี้อายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ 1 ครัง้ใบสําคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบกําหนด 1 ปี นบัแต่
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วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วนัใช้สิทธิ”) โดยวนัท่ีใช้สิทธิตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 และเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 
2561 ได้ซือ้/ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 AQ-W4 ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ
จํานวน 42,656,849,667 หน่วย 

อยา่งไรก็ตามหากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิ AQ-W4 โดยบคุคลท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้จํานวน จะทําให้สทิธิออกเสียงและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั (control dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : AQ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้แนวราบและแนวสงู 

รวมทัง้บริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000471 
หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
เว็บไซต์  : www.aqestate.com  
ทนุจดทะเบียน : 147,006,012,651.50 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว : 42,657,341,767.50 บาท 
จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว : 85,314,683,535 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ : 0.50 บาท 
รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

(1) ช่ือบริษัท : บริษัท เอคิว วลิเลจ จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 90 หมู่ 4 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
 ประเภทธุรกิจ : พฒันาและให้บริการสนัทนาการและให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์ 053-365-233 / 053-365-231-4 

โทรสาร 053-365-235 
 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
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 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.94% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(2) ช่ือบริษัท : บริษัท เอคิว มาร์เกต็ติง้ เซอร์วสิ จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : บริหารงานด้านการขาย 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.94% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(3) ช่ือบริษัท : บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : บริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.93% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

 

(4) ช่ือบริษัท : บริษัท อัลลาย เทคโนโลย่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.90% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 
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(5) ช่ือบริษัท : บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 50,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.80% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(6) ช่ือบริษัท : บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.98% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(7) ช่ือบริษัท : บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 54,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 54,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(8) ช่ือบริษัท : บริษัท วลิล่า นครินทร์ จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
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 ประเภทธุรกิจ : ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 270,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 270,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(9) ช่ือบริษัท : บริษัท วทิรูธนากร จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 1,450,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,450,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม ผา่นบริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 

(10) ช่ือบริษัท : บริษัท บ้านชิดธารา จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : พฒันาและให้บริการสนัทนาการและให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 50,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม ผา่นบริษัท เอควิ วิลเลจ จํากดั) 

(11) ช่ือบริษัท : บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลข ท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์  02-033-5555 

โทรสาร  02-033-5566 
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 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม ผา่นบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั) 

3) บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000  
โทรสาร : 0-2009-9991  
SET Contact center: 0-2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

ผู้สอบบญัชี  :  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 
นายจิโรจ ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 
น.ส.กรรณิการ์ วิภานรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 

บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
เลขท่ี 138 อาคารบญุมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1  
ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์: 0-2634-2484-6 
โทรสาร : 0-2634-2668 
Website : http://www.karinaudit.co.th/  

4.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.aqestate.com 

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
5.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงันี ้ 

� ทนุจดทะเบียน  147,006,012,651.50 บาท แบง่ออกเป็น 
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หุ้นสามญัจํานวน  294,012,025,303 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

� ทนุชําระแล้ว   42,657,341,767.50 บาท แบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญัจํานวน  85,314,683,535 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

5.2 ผู้ถือหุ้น 

1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 
หุ้น % 

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  17,500,000,000   20.51  
2 นายณทศา เฉลมิเตียรณ  5,300,000,000   6.21  
3 นางจิรฐา วธันเวคนิ  3,900,000,000   4.57  
4 นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์  3,582,000,000   4.20  
5 นายชนน วงัตาล  3,340,000,000   3.91  
6 นายวิทยา จกัรเพ็ชร  3,100,000,000   3.63  
7 นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ  2,670,000,000   3.13  
8 น.ส. ฐานตุรา ส่ือวีระชยั  2,226,622,600   2.61  
9 นายสสุชิณ์ทกัษ์ อจัฉริยะสมบตั ิ  2,091,576,906   2.45  
10 น.ส. ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช  2,060,000,000   2.41  
 รวม 45,770,199,506 53.63 

2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 

-ไม่มี- 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

1) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W2 

บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) จํานวน 1,030,899,500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2555 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี (20 มิถนุายน 2555) และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุ ๆ 3 เดือน 
โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายนและธันวาคมของแต่ละปี วนัใช้สิทธิครัง้
แรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 
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เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 บริษัทแก้ไขราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงราคามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาท เป็นราคามลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 20 บาท 

� อตัราเดิมใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้นสามญั 1หุ้น (อตัรา 1:1:1) ราคาใช้
สทิธิ 1 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

� อัตราใหม่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 0.918 หุ้ นสามัญ 1 หุ้ น (อัตรา 
1:0.918:1) ราคาใช้สทิธิ 1.090 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ AQ-W2 มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจํานวน 1 รายจํานวน 9,384 หน่วย จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 1,030,890,116 หน่วย หุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 8,614 หุ้น หุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 946,286,216 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลง
สภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2558 

2) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W3 

บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 3 (AQ-W3) จํานวน 2,624,546,758 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2556 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุๆ 1 ปี โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคม วันใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 และวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ
ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 โดยมีจํานวน 
211,176,828 หน่วยโดยไม่คดิมลูคา่ ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 7 หุ้นใหม่ต่อ 4 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีจํานวน 2,413,449,455 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� อัตราใหม่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 1.028 หุ้นสามัญ (อัตรา 1:1.028:1) 
ราคาใช้สทิธิ 0.584 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W3 มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 27 ราย จํานวน 692,209 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,697,322,486 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 711,582 หุ้น หุ้นสามญัท่ี
จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 2,697,393,397 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 (AQ-W3) ท่ียงัไม่ได้
ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2559  
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3) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W4 

บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวน 42,656,849,667 หน่วย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2560 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ 1 ครัง้ เม่ือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบกําหนด 1ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วนัใช้สิทธิ”) โดยวนัท่ีใช้สิทธิตรงกับ
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.05 
บาท โดยมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สทิธิจํานวน 42,656,849,667 หน่วย 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ อยา่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบายใน

การสํารองเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินส่วนท่ีเหลือจากการสํารองเงินทุน
ดงักลา่วมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยข้อบงัคบับริษัทระบไุว้ดงันี ้

ข้อท่ี 41 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
เงนิปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2560 2559 2558 2557 2556 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.0036) (0.2954) (0.17)  (0.04) 0.03 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) - - - - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) - - - - - 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ทัง้นี ้นับตัง้แต่ปี 2539 จนถึง
ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

7. โครงสร้างการจัดการ 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัท 
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1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ 
4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ 
5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ 
6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ 
7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ 
8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีกํากับดแูลการบริหารจดัการงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทโดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เพ่ือการสร้าง
มูลค่าให้แก่กิจการ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
จํานวน 3 ทา่น กรรมการภายนอกท่ีไม่เป็นพนกังานของบริษัทจํานวน 2 ทา่น และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ซึง่คดิ
เป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดุลอํานาจภายใน
คณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

วงเงนิอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอํานาจการอนมุตัิเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ช่ือและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายสทุศัน์ จนัก่ิงทอง หรือ นางสาวรัญชนา 
รัชตะนาวิน หรือ นายอภิวฒิุ ทองคํา หรือ นายสมชาย มีเสน กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั 

การเข้าร่วมประชุม 

ในปี 2560 บริษัทฯได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 15 ครัง้ และการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 9 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จาํนวนครัง้ 
การประชุม 

จาํนวนครัง้ 
ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 15 15 แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ 15 12 แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ 14 12 แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ 15 15 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ 15 12 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ 15 11 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 8 6 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ 15 12 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

กรรมการตรวจสอบ 9 9 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558- 

8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ 15 14 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

กรรมการตรวจสอบ 9 9 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

 

7.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บริหารบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีจํานวน 6 ทา่น ดงันี ้

 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายอภิวฒุ ิทองคํา กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร 

3. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 

4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวนิ กรรมการบริหาร 

5. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

6. นางปราณี หิรัญบรรเทา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร /  

ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารปรากฏตามข้อ 9. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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7.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2556 ได้มีมติแต่งตัง้นายอภิรัฐ อินทรช ูให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่เลขานกุารบริษัท
รับผิดชอบการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เก็บ
รักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัทปรากฏตามข้อ 9. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการ
บริษัท 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมตคิณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประจําปี 2560 จํานวน 2,900,000 บาท 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนประจํา และค่าเบีย้ประชมุ
กรรมการ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
ประจาํ 

รวม 

1. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 60,000 760,000 820,000 แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ* /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม /  
กรรมการสรรหาฯ  

42,000 - 42,000 แตง่ตัง้ 13 ก.ย. 2559 
แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560* 

3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ /กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

72,000 290,833.33 362,833.33 แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 60,000 - 60,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 60,000 375,000 435,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาฯ  

72,000 525,000 597,000 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

72,000 300,000 372,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
ประจาํ 

รวม 

8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

84,000 300,000 384,000 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

9. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6,000 35,000 41,000 ลาออก 1 ก.พ. 2560 

รวม  528,000.00 2,585,833.33 3,113,833.33  

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารและกรรมการบริหาร
จํานวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 14,523,000 บาท ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บาท 
เงินเดือน 12,321,000.00 
โบนสั - 
คา่ตอบแทนโครงการพิเศษ 215,000.00 
คา่เบีย้ประชมุฯ 102,000.00 
คา่รับรอง 15,000.00 
คา่ท่ีปรึกษา(ผู้บริหารภายใน) 1,870,000.00 

รวม 14,523,000.00 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ก. คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการ 

ข. คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

� เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพและกองทุนประกันสังคม 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5% ของ
เงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและกองทนุประกันสงัคมสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 299,800 บาท และ 36,750 บาท ตามลําดบั 

7.5 บุคลากร 

1) จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังาน รวมทัง้สิน้ 354 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทัง้สิน้ 157.52 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
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ประกันสังคม และเงินสบทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยจํานวนนีไ้ด้รวมส่วนท่ีบริษัทย่อยได้จ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวม 85.63 บาท 

สายงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัท  บริษัทย่อย 11 บริษัท 
พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) - 179 
พนกังานบริหาร (คน) 27 54 
พนกังานในสํานกังานใหญ่ (คน) 64 30 
รวม 91 263 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 71.89 85.63 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญั 

2) นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัท มีนโยบายด้านการสรรหา พฒันา และรักษาบคุลากรของบริษัท เพราะตระหนกัว่าบคุลากรเป็นสิง่
ท่ีสําคญัในการให้บริษัท บรรลเุป้าหมายและความสําเร็จได้ บริษัทจึงได้มีการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง โดย
การจดัฝึกอบรม/สมัมนา ทัง้ภายในและภายนอก โดยวิทยากรท่ีทรงคณุวฒิุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างจิตสํานึก
และการฝึกอบรมในเร่ืองการทํางานเป็นทีม การให้บริการท่ีดี การรักองค์กร และการพฒันาระบบงาน 

บริษัทให้ความสําคญักับการสร้างขวญัและกําลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบตัิงานให้กับพนักงาน 
ด้วยการกําหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพืน้ฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม 
รวมทัง้การจดัให้มีระบบสวสัดกิารท่ีเหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานให้ดีขึน้ 

8. การกาํกับดแูลกจิการ 
8.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มี
หน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะยกระดบัผลการดําเนินงานของบริษัทได้อยา่งยัง่ยืน และเป็น
หวัใจสําคญัท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ ขบวนการกํากบัดแูลกิจการเป็นระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของ
ภาวะผู้ นําและการควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัได้ดี ภายใต้การดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตราฐานสากล และเป็นไปตามกฏหมาย โดยให้
สอดคล้องกับหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยให้คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียและสงัคมโดยรวม บริษัทได้มีการจัด
โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ และเป็นกรรมการอิสระ 
ของบริษัท โดยมีโครงสร้างท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้มีการประชมุทกุไตร
มาส เพ่ือตรวจสอบดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ยึดหลกัความโปร่งใส ความซ่ือสตัย์ ความเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบตัิ
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ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนด
นัน้ บริษัทขอรายงานดงันี ้

1) สิทธิของผุ้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ ถือหุ้นให้
ได้รับสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ี
ยอมรับและเช่ือถือได้ อนัได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น ในท่ีประชุมได้อย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การเลือกตัง้กรรมการ การ
อนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน โดยครอบคลมุดงันี ้

� บริษัทมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอและทนัเวลาตลอดจนบริษัทได้ online อยู่ใน Web 
Site บริษัท ซึ่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวจะแจ้งรายละเอียด อนัประกอบด้วย วนัท่ี เวลา สถานท่ี 
และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูลท่ีสําคัญเพ่ือประกอบการ
พิจารณาการตดัสินใจ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

� ให้ข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และทันต่อ
เหตกุารณ์ โดยบางเร่ืองแม้ว่าตามกฏหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดให้เปิดเผย แต่หากบริษัท
เห็นว่าเร่ืองใดมีความจําเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมลูนัน้ผ่านทาง Web Site ของ
บริษัท และผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

� ในปี 2560 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในวนัท่ี 27 เมษายน  2560 ซึ่งกรรมการเข้า
ร่วมประชมุ 8 ท่าน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ สโมสรกองทพับก ห้อง
มัฆวานรังสรรค์ โซน AB ชัน้ 3 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจเข้าประชุมและ
ซกัถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตา่งๆ อยู่ภายใต้ห้องประชมุเดียวกนั ทําให้การประชมุดําเนินไป
อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จดัแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ ให้
ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบด้วย 

� ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ท่ีแสดงถึงหมายเลข
ทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีได้จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับความสะดวกในการประชมุและทําให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้
ในการใช้สิทธิออกเสียงแตล่ะวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงและไม่
เห็นด้วยทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยเม่ือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 
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� การประชมุฯ ดําเนินการตามวาระท่ีได้แจ้งตามหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและไม่มี
วาระอ่ืน ๆ เพิ่มในการประชมุฯ 

� ประธานในท่ีประชมุจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุ โดยในระหวา่งการประชมุ ประธานได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามตอ่ท่ี
ประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทอยา่งเตม็ท่ี 

� ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้กรรมการทกุท่าน จะเข้าร่วมประชมุและ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่นพนกังานและผู้บริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทัง้บุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มัน่ใจว่า สิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านีไ้ด้รับการคุ้มครองและดแูลเป็นอย่างดีตามข้อกําหนดของกฎหมาย  รวมทัง้ได้
กําหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

� พนักงาน  

บริษัทถือเสมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั และมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนกังานทกุคนมีความภมิูใจ
และเช่ือมัน่ในองค์กรและมีสวสัดกิารเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีโดยบริษัทจดัให้มีห้องออกกําลงักาย สระ
ว่ายนํา้ให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากการท่ีต้องทํางานหนกัมาทัง้วนั ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดกิารพนกังานคา่รักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ ตรวจสขุภาพประจําปี และจดั
กิจกรรมการให้พนกังานได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีด้วยกิจกรรมต่างๆ  เช่นระหว่างเดือนมีกิจกรรมท่ีพนกังานทกุ
ท่านต้องมีสว่นร่วม กิจกรรมการทอ่งเท่ียวประจําปี นอกจากนีบ้ริษัทสนบัสนนุการพฒันาทกัษะและความสามารถ
ในการทํางานอยา่งสม่ําเสมอ โดยมีหลกัสตูรฝึกอบรม ลกูค้า บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคณุภาพสนิค้า และ
บริการท่ีมีคณุภาพ ซึง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมืออาชีพ ตลอดจนบริษัทจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือติดตอ่ 
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลกูค้า เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของลกูค้า และนํามาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และพงึพอใจสงูสดุ  

� คู่ค้า  

บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริตโดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณ
บริษัท และคํามัน่ท่ีให้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

� ผู้บริหาร 
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บริษัทเล็งเห็นความสําคญัของผู้บริหารซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จได้ 
จงึได้จดัโครงสร้างคา่ตอบแทนของผู้บริหารอยา่งเหมาะสมในธุรกิจประเภทเดียวกนั 

� คู่แข่ง  

บริษัทเน้นประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมท่ีดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและ
โปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อ
ฉล และยดึถือนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าท่ีระบไุว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ในปีท่ีมีข้อพิพาทใดๆ ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

� เจ้าหนี ้ 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจกับเจ้าหนีแ้ละคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดย
ปฏิบตัติามข้อกําหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาท่ีได้ตกลงร่วมกนัและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

� ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดแูล และให้ความใสใ่จตอ่ชมุชน สงัคมและ
สิง่แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุ่งมัน่ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

8.2  คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยศกึษาและกลัน่กรองงาน
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ  แตง่ตัง้ 13 ก.ย. 2559 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ  แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
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ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
9. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ ลาออก 1 ก.พ. 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
จํานวน 3 ทา่น กรรมการภายนอกท่ีไม่เป็นพนกังานของบริษัทจํานวน 2 ทา่น และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ซึง่
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดลุอํานาจภายใน
คณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

โดยมีนายอภิรัฐ อินทรชู เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการ
ประชมุ และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน 

องค์ประกอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 

การแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการบริษัท มาจากการเลือกตัง้โดยผู้ ถือหุ้น โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสียง 

การพ้นจากตําแหน่ง ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้กรรมการผู้อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุหนึ่งใน
สามต้องออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจาก
ตําแหน่งก่อนถึงวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีหุ้ นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ้ นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุออกเสียง 

จํานวนกรรมการ ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกินกว่า 11 คน ไม่น้อยกวา่
คร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
2. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
3. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
4. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออก 1 ก.พ. 2560 

โดยมี น.ส.ประภัสสร มงคลมะไฟ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียง
พอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 
4) 2551 จํานวน 1 ทา่น และนางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการและผู้ อํานวยการสาย
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บญัชีและการเงิน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บนัทกึรายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 4 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอภิวฒิุ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แตง่ตัง้ 13 ก.ย. 2559 
2. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
3. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2559 
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2559 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้ตามมติ
คณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
2. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 27 ธ.ค.2559 
3. นายอภิวฒิุ ทองคํา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 13 ก.ย. 2559 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งแต่งตัง้ตามมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 
4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้ 27 ธ.ค.2559 
2. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

6) คณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างมีอํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างแบง่ดงันี ้
� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินน้อยกวา่หรือเทา่กบั10 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ประธาน      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
คณะกรรมการ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจ 
               จดัซือ้ 
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ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ 
� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินมากกวา่ 10 ล้านบาทประกอบด้วย 

ประธาน       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการ     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจและ โครงการ 
   จดัซือ้ 
ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินมากกวา่ 20 ล้านบาทประกอบด้วย 

ประธาน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการ กรรมการบริหารบริษัท 
          ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจโครงการ 
จดัซือ้ 

ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

กรณีการจัดซือ้จดัจ้างนอกงบประมาณ มีขัน้ตอนการทํางานให้ปฏิบตัิตามระเบียบการดําเนินงานของ
กิจการ บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2556 ข้อท่ี 5 ดงันี ้

1) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นอํานาจประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
2) วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท ให้เป็นอํานาจประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3) วงเงินเกิน 20 ล้านบาทแตไ่ม่เกิน 50 ล้านบาท ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
4) วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิเม่ือผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
5) การขายท่ีดนิหรือทรัพย์สนิและการดําเนินการอ่ืนใด บรรดาท่ีเป็นปกตธิุระของบริษัทให้เป็น อํานาจ

ของกรรมการผู้จดัการ 

การดําเนินการกิจการของบริษัทท่ีมิได้กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จดัการ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัเิป็นรายกรณีไป 

8.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ในปี 2557 โดยคัดเลือกจาก
คณุสมบตัิตามกฎเกณฑ์กลต. และพิจารณาจากประวตัิการทํางานและคณุสมบตัิท่ีจะสามารถพฒันาให้ธุรกิจของ
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บริษัทฯ เจริญและเตบิโต โดยจะต้องมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในสว่นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัเิบือ้งต้น
ดงันี ้

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้กําหนดไว้เข้มกวา่ข้อกําหนดขัน้ต่ําของก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคณุสมบตัิในวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ดงันี ้

1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(ตามเกณฑ์สนง.กลต. แตเ่ข้มข้นกวา่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่ทําหน้าท่ีจดัการในบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
3. เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคมุ 
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบคุคลซึง่รับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุ 
5. เป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดง

ความเห็นท่ีเป็นอิสระและต้องไม่เป็นลกูจ้างหรือพนกังานท่ีได้รับเงินเดือนประจําในช่วงหนึ่งปีกjอน
ดํารงตําแหน่ง 

8.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลท่ีทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้

(1) บริษัทมีการสง่บคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุใน
บริษัทดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยกรรมการของบริษัทใหญ่ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และตดัสนิใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย 

(2) บริษัทมีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพ่ือเป็นกลไกในการกํากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทํา
รายการสําคญัอ่ืนใดของบริษัทยอ่ยให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผย
ข้อมลูและการทํารายการในลกัษณะดงักลา่วข้างต้นในทํานองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท 

8.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ท่ีมีสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อบริษัท  ถ้าเป็นข้อมลูทางการ
ดําเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการโดยมีการประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษัท แต่ถ้า
ข้อมลูใดท่ีมีผลกระทบต่อผู้ลงทนุต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการ
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ติดตามดแูลในการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์
ส่วนตวั และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาความผิด ในกรณีท่ีพนกังานมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั 

8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดงันี ้

1.    นายเจษฎา หงัสพฤกษ์           ทะเบียน      3759 หรือ 
2.    นายจิโรจ ศริิโรโรจน์      ทะเบียน      5113 หรือ 
3.    น.ส.กรรณิการ์ วิภานรัุตน์         ทะเบียน        7305 

โดยกําหนดคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยจํานวน 11 บริษัท รวมจํานวนทัง้สิน้ 5,258,000 บาท ดงันี ้
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัท 
ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไตรมาส รวม 
งบ

ประจาํปี 
รวม 

งบการเงินรวม 225,000 675,000 275,000 950,000 

บมจ. เอคิว เอสเตท 210,000 630,000 700,000 1,330,000 

บจก. เอคิว  วิลเลจ 36,000 108,000 240,000 348,000 

บจก. เอคิว  มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส 25,000 75,000 120,000 195,000 

บจก. เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้ 25,000 75,000 120,000 195,000 

บจก. อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล 30,000 90,000 200,000 290,000 

บจก. ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้ 30,000 90,000 200,000 290,000 

บจก. ฟรีโซน แอสเซท 25,000 75,000 100,000 175,000 

บจก. วิทรูธนากร จํากดั 35,000 105,000 150,000 255,000 

บจก. บ้านชิดธารา 10,000 30,000 60,000 90,000 

บจก. อควาเรียส โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท 60,000 180,000 240,000 420,000 

บจก. อควาเรียส เอสเตท 60,000 180,000 320,000 500,000 

บจก.วิลลา่ นครินทร์ 30,000 90,000 130,000 220,000 

รวม 2,403,000 2,855,000 5,258,000 
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(2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเคร่ืองใช้สํานกังาน 
ให้แก่ผู้สอบบญัชีรวมจํานวนทัง้สิน้ 379,895 บาท 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                  หน้าที่ 56 
 

9. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
รายชื่อคณุวฒุิ และประวตัขิองกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ 
ประธานกรรมการ 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 14 มีค.59 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

67 � นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
� เนติบณัฑิตไทย รุ่นที่ 27, สน.อบรมศกึษา

กฏหมาย, เนติบณัฑิตยสภา 
� หลกัสตูรอยัการจงัหวดัรุ่นที่ 9/2530 
� รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
� หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 76 
� หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 9 
� หลกัสตูร Training for the Role of the 

Chairman Program 
� หลกัสตูร Training for the Role of the 

Nomination and Governance Committee  
� หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการ

พลงังาน(วพน.) รุ่นที่ 2 

ไมม่ี ไมม่ี 14 มี.ค.2559 – ปัจจบุนั 
2551 –ปัจจบุนั 
 
2551 –ปัจจบุนั 
 
2523 -ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2558 – ก.พ.2561 
มค.2559 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2556- กย.2558 
2554-2556 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อธิบดีอยัการ 
อธิบดีอยัการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
สนง.คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
สนง.คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการพิจารณาอทุรณ์ กรมศลุกากร 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 
บริษัท โรงพยาบาลธนบรุี จํากดั 
บริษัท พริมามารีน จํากดั 
บมจ. ดบัพลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ 
บมจ.แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิง้ส์ 
สนง.คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
สนง.คณะกรรมการอยัการ 

2. นาอภิวฒุิ ทองคํา 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 14 กย.59 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 ปี 5 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

56 � ปริญญาโทกฎหมาย,  อเมริกนัยนูิเวอร์ซิตี ้
สหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ, ฮาวเวิร์ดยู
นิเวอร์ซิตี ้สหรัฐอเมริกา 

� เนติบณัฑิตไทย  
� นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2559 - ปัจจบุนั 
15 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั 
3 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี 
บจก.กลอรี่ แอคเม ่
บจก.เอฟบีแอลพี ลกีลัป์ คอนซลัติง้ เซอร์วสิ
เซส 
บจก.แอลเลสซี่ แคปปิตอล 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

� ประกาศนียบตัรทางทรัพย์สนิทางปัญญา 
องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก, 
สวิตเซอร์แลนด์ 

� ประกาศนียบตัรเกี่ยวกบัแนวโน้มและปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, โรงเรียน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา, มหาวทิยาลยั
มชิิแกน 

� ประกาศนียบตัรหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 
"นกับริหารระดบัสงู กอล์ฟ ธรรมศาสตร์" รุ่นที่ 
2 

� ประกาศนียบตัรหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม" (นมธ.) รุ่นที่ 7 

� วฒุิบตัรหลกัสตูรบริหารจดัการด้านความ
มัน่คงชัน้สงู "รุ่นที่ 6", วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

� ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจําปีการศกึษา 
2554-2555, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ((วปอ. รุ่น 54 
(ปรอ.รุ่นที่ 24)) 

� ประกาศนียบตัรการอบรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สมยัใหมแ่ละการบงัคบัใช้กฎหมายลขิสทิธิ์ ณ 
กรุงเดนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย 

� การสมัมนาบญัชีภาษีอากรชัน้สงูสาํหรับนกั
กฎหมายและนกัธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากร
กลาง 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2558-2560 
2557 
2554-2556 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์คณะกรรมาธิการ
พลงังาน 
 

บจก.เฮดควอเตอร์ส  
บจก.ดาร์บี ้ไพรเวท อีควิตี ้ 
บจก. เอ. แอล. ซี (ประเทศไทย) จํากดั 
บจก. เอ็นไวรอนเมนทอล โซลชูัน่ อินทิเกร
เตอร์  
บจก. ดอว์สนั มีเดีย ไดเร็ค 
บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
สภาผู้แทนราษฎร 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

� อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงบัข้อพิพาท
และแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 กระทรวง
ยตุิธรรม 

� หลกัสตูร DCP รุ่น 89/2007 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

� หลกัสตูร CDC รุ่น 3/2008 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 2 ปี 7 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

48 � บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเวส
เทิร์น 

� บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุติ 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดสุติ 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ตค. 2558 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
  
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการผู้จดัการ 
ที่ปรึกษา พลเอกองอาจ พงษ์ศกัดิ ์
เลขานกุาร 
  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บริษัท เอส.เจ. แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากดั 
สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
ประจําคณะกรรมการธิการกฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรมและกิจการตํารวจ 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก. เอคิว วิลเลจ 
บจก. เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส  
บจก. เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์  
บจก. อควาเรียส เอสเตท  
บจก. วิลลา่ นครินทร์ 
บจก.วิทรู ธนากร 
บจก. บ้านชิดธารา 
บจก. อควาเรียส โอเทล็ แอนด์ รีสอร์ท 

4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวนิ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 2ปี 7 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

47 � Doctor of Philosophy (International 
Business), Concentration: Finance and 
Marketing Asian, Institute of Technology , 
2004 

� M.B.A. (Business Administration),Salem 
State College, Massachusetts, U.S.A. 
1996 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ต.ต.2558 – ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 
  
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการ 
  
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
กรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ โครงการ ABI 
(Authorized Business Incubators) สาธิต 
สมาคมหน่วยบม่เพาะธุรกิจและอทุยาน
วิทยาศาสตร์ไทย 
บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี  
บมจ.เอคิว เอสเตท 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

� บธ.บ. การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

� Director Accreditation Program (DAP) ปี  
2550 

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. เอคิว วิลเลจ 
บจก. เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส  
บจก. เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์  
บจก. ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจก. ฟรีโซน แอสเซท  
บจก. อควาเรียส เอสเตท  
บจก. วิลลา่ นครินทร์ 
บจก.วิทรู ธนากร 
บจก. บ้านชิดธารา 
บจก. อควาเรียส โอเทล็ แอนด์ รีสอร์ท 

5. นายสมชาย มีเสน 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 13 มกราคม 2560 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 ปี 3 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

50 � ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การเมือง
การปกครอง), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
(ประวตัิศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไมม่ี ไมม่ี 13ม.ค.2560 - ปัจจบุนั 
2537 - 2557 
3 ม.ค.2561-ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผู้ ดําเนินรายการวทิยอุสิระ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
  
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. เอคิว วิลเลจ 
บจก. อควาเรียส เอสเตท  
บจก. บ้านชิดธารา 
บจก. อควาเรียส โอเทล็ แอนด์ รีสอร์ท 

6. นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั 
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตัง้ 15 กมุภาพนัธ์ 2560 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 ปี 2  เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2560) 

59 � ปริญญาตรี นิตศิาสตร์, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� เนติบณัฑิตไทย 

ไมม่ี ไมม่ี 15 ก.พ.60 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2527 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
หวัหน้างานสํานกักฎหมาย 
ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความให้บริษัท
จํากดั และบริษัทมหาชน 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
ฉตัรรพี 
 

7. นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 2 ปี 6  เดือน 

32 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) สาขาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ตค. 2558 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก.  สมาร์ทแท็ก คอมมนูิเคชัน่  
บจก. จี-แทรค  
บจก.  เวิร์ค คอมมนูิเคชัน่  
สํานกับญัชีและการภาษีอากรสากล 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

(ณ เดือนเมษายน 2561) � Director Accreditation Program  Class 
140/2017, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย Thai Institute of Directors  

 

2552 - ปัจจบุนั นกับญัชีอิสระ บจก. เอส.ที.ดี.แคริเปอร์เบรค 

8. นางสาวสรัณยา แสงหริัญ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตัง้ 27 ธนัวาคม  2559 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 1 ปี 4 เดิอน 
(ณ เดือนเมษายน 2561) 

46 � Ph.D. of Media & Govermance 
มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญี่ปุ่ น 

� M.S. Master of Media & Govermance 
มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญี่ปุ่ น 

� รัฐศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี 27 ธ.ค.59 -ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2556 
2554-2556 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ 
Chief Strategy Office-CSO 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
มหาวิทยาลยัชัน้นํา 
บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่ 
บจก. ซีด้เอ็มคอท 

9. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

65 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

� นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
� วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาเศรษฐศาตร์

การเกษตร), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ต.2556 – ปัจจบุนั 
30 ม.ค. 60 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 
พค.54 -ปัจจบุนั 
พค.54 -ปัจจบุนั 
พค.54 -ปัจจบุนั 
กย.54 –ปัจจบุนั 
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั  
พ.ค. 2554 – 9 ตค. 58 
2556 - ก.ย. 58 
พ.ค.54-ตค.56 
พค.54 - มยิ.55 
พค.54 - มยิ.55 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ และ กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก. วิทรูธนากร  
บจก. เอคิว วิลเลจ  
บจก. บ้านชิดธารา  
บจก. อควาเรียส เอสเตท  
บจก. อควาเรียส โฮเทล็ แอนด์ รีสอร์ท  
บจก. เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจก. เอคิว มาร์เก็ตติง้เซอร์วสิ  
บจก. ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจก. ฟรีโซน แอสเซท  
บจก. วิลลา่ นครินทร์  
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก. วิทรูธนากร  
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก.อลัลายเทคโนโลยีอินเตอร์แนชัน่แนล 

10. นางปราณี หิรัญบรรเทา  62 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

25,000 หุ้น ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการและ
ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน  

� บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคําแหง คิดเป็น 
0.00003% 

11. นายอภิรัฐ  อินทรช ู
เลขานกุารบริษัท 
ปี 2556 

50 � นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

- ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2541 - 2556 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 
นิติกรอาวโุส 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ บริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

(ไม่มี) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

(ไม่มี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ X              
2. นายอภิวฒุิ ทองคํา Y,I,II                    
3. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน I,II I I I  I I I I I I I   
4. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง I,II I I I    I I I I I   
5. นายสมชาย มีเสน I I      I   I I   
6. นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั I              
7. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ I              
8. นส.ประภสัสร มงคลมะไฟ I              
9. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร II I I I   I I I I I I I   
10. นางปราณี หิรัญบรรเทา II              

หมายเหต ุ  
(1) X = ประธานกรรมการ Y = รองประธานกรรมการ  I  = กรรมการ  II  = ผู้บริหาร 
(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของประกาศนี ้

รายชื่อบริษัทย่อย 
1) บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั 
2) บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั 
3) บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั 
4) บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
5) บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
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6) บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 
7) บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 
8) บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั 
9) บริษัท วิทรูธนากร จํากดั 
10) บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
11) บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา  89/15 และมาตรา  89/16 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของ
เลขานกุารบริษัท มีดงันี ้

1)  จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

ก.  ทะเบียนกรรมการ 
ข.  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัท 
ค.  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2)  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สําเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ 

พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างกําไรให้กบับริษัท ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได้  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

พนกังาน  : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการจดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน เช่น การประกันสขุภาพ / สนบัสนนุให้พนกังานมี
กิจกรรมเพ่ือพฒันาทางด้านร่างกายโดยได้มีสถานท่ีออกกําลงักายเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  

คูค้่า  : บริษัทมีการซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามสญัญาตอ่คูค้่า 

เจ้าหนี ้ : บริษัทปฏิบตัติามเง่ือนไขการข้อตกลง 
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ลกูค้า  : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลบัของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบดําเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุทัง้นี ้
บริษัทได้พฒันาโครงการให้มีความร่มร่ืน น่าอยู่และ ความปลอดภัยในโครงการ เพ่ือให้
ลกูค้ามีความมัน่ใจในสวสัดีภาพของตนเอง  

คูแ่ขง่  : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการ
แขง่ขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือทําลายคูแ่ขง่  

ชมุชน  : มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม 

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการจัดการไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นโดยมีคณะกรรมการ
พิจาณาการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือให้การพิจารณามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน (Code of Conduct) 
เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียง
ธรรม ทัง้การปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ลงนาม
รับทราบ และตกลงท่ีจะถือปฏิบตัิ และบริษัทได้ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานอย่างสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบตัิ
ตามแนวทางดงักลา่วเป็นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้กําหนดนโยบาย
และวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

� รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มี
การปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล และความจําเป็น ไว้
ในรายงานประจําปี   และในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนั 

� การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

� กําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก หรือ
บคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ต่อประสิทธิภาพใน

ระบบ การควบคุมภายใน ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีการทบทวนนโยบายต่างๆและมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในให้มีความโปร่งใส ท่ีจะช่วยลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ และการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของแตล่ะหน่วยงานของบริษัทฯท่ีวางไว้มีความถกูต้อง
เพียงพอ ถ้าเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องท่ีมีสาระสําคัญจะทํารายงานถึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯให้พิจารณาสัง่การแก้ไข  นอกจากนีบ้ริษัทยังได้มีนโยบายท่ีให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสจุริตและยตุิธรรมอย่างสม่ําเสมอ และไม่ให้เข้าไป
มีสว่นรวมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท บริษัท ถือวา่บคุคลดงักลา่ว
มีความผิดอย่างร้ายแรง และหากพบว่าบคุคลข้างต้นได้นําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน จะถกู
ลงโทษตามข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทตอ่ไป 

1) การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกําหนด ดงันัน้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตําแหน่ง
ต้องผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุนอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทยังเป็นผู้ กําหนดแผนบริหารงานในด้านต่างๆและมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบาย
ต่างๆท่ีกําหนดไว้ และรับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ี
คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ปัญหาหรือข้อขดัแย้งท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนการควบคมุภายในด้านการบนัทึกบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการดแูลจดัเก็บ
ทรัพย์สิน ออกจากกนัเพ่ือตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้ บริษัทฯมีการจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงาน การทํารายการเก่ียว
โยงของบริษัทจดทะเบียน การทําธุระกรรมของบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บุคคลดังกล่าวจะพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักการท่ีทาง
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และดแูลตลาดหลกัทรัพย์  

2) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทจดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญัตา่ง ๆ อย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริหาร ใน
การประชมุ มีเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีครบถ้วน และถกูจดัเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตามนโยบาย
บัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ ตลอดจนบริษัทฯได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ 
ควบคมุระบบงานภายในทัง้หมด ซึง่ฝ่ายตรวจสอบสามารถสอบทานทกุรายการได้  
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3) การตดิตามและประเมินผล 

บริษัทมีกระบวนการ ขัน้ตอน และเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนให้ผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ สามารถ
ตดิตามการปฏิบตังิาน การพฒันาประสทิธิภาพ การประเมินผล ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีกําหนดดชันีชีว้ดัผลการ
ตรวจสอบ(Key Performance Indicators – KPI)   และคณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินการของผ่าย
บริหารเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้ ถ้าผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้มีความแตกต่างจาก
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนบริษัทได้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายในอย่างสม่ําเสมอและมีการรายงานผลการตรวจสอบแต่ละไตรมาสเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระ ในการวิเคราะห์รายงาน โดยในปีท่ีผ่าน
ทางบริษัทฯ สามารถปฏิบตังิานอยา่งรัดกมุเพียงพอ 

4) การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯมีการกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีชดัเจนครอบคลมุสิ่งท่ีองค์กรต้องการบรรลวุตัถปุระสงค์
ระดบักิจกรรมเก่ียวข้องกบัระบบการทํางานท่ีสําคญัขององค์กร และสอดคล้องเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์และแผน
ยทุธ์ศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารการระบคุวามเสี่ยงในระดบัองค์กร และครอบคลมุในระดบักิจกรรมท่ีสําคญั 

5) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างทดัเทียมกนัและได้กําหนดให้มีขัน้ตอนการประชมุผู้ ถือหุ้น
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2560 บริษัทฯได้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น 3 ครัง้ คือการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560, การประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครังท่ี 1/2560 และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังท่ี 2/2560 บริษัทฯได้จดัส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามสาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุประมาณ 14 วนัทําการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และมีการบนัทึกการประชุมอย่างถกูต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั
การประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯแลผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯมา
ได้ทางเว็ปไซต์ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ (1) การควบคุมภายใน
องค์กร (2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ 
(5) ระบบการตดิตาม  
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คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท
ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการ
เห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามผู้ สอบบัญชีของบริษัท คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2560 แสดง
ความเหน็อย่างมีเงื่อนไข ในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

(1) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 17 ในเดือนกรกฎาคม 2556  บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินราคา
อิสระทําการประเมินมลูคา่สทิธิการเช่าดงักลา่วโดยมีราคาประเมินเทา่กบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูคา่จากรายได้ในอนาคตเทา่กบัอายสุทิธิการเช่าและคิดลด
มาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั และจากท่ีคาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพฒันาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 
1 และปีท่ี 2 ยงัไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยูใ่นขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไขของตา่งประเทศนัน้ 
จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลูกค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ ดังนัน้บริษัทฯ
จําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่ารับโอนสิทธิดงักล่าวเป็นเงินจํานวน 10 
ล้านบาท และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยทางอ้อมได้เซ็นหนังสือแสดงเจตจํานงกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือ
จดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 
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 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดงักล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหาร
จดัการโรงแรมออกไปจนกวา่หุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย   จงึ
ทําให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษัทต่างประเทศดงักล่าวได้
ทําหนังสือแจ้งยกเลิกการบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าวข้างต้น และยินดีคืนเงินมัดจําบางส่วนจํานวน 
60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยทางอ้อมจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้ว
จํานวน 2.04 ล้านบาท  ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการ
ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 79.04 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็น
มลูคา่ปัจจบุนั ในการประเมินราคาดงักลา่วอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถกูระงบัการให้สินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัในความสามารถท่ีจะดําเนินการ
พฒันาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกลา่วไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 1 โดยข้อมูลตลาดของท่ีดินมีข้อจํากัดในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ี
ใกล้เคียงกนั รวมทัง้ข้อจํากดัของราคาคา่เช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อตัราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อย
ละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคู่กับความเส่ียง
จากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้กลุม่บริษัท  เอคิว เอสเตท ได้บนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสิทธิการเช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 153.73 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้า
ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจว่าการคํานวณประมาณรายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่า
โดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสิทธิการเช่าดงักล่าวเหมาะสม
หรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักลา่วอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่ปกติตามท่ีกลา่วข้างต้น  ซึง่มีความไม่
แน่นอนอยา่งมากวา่สถานการณ์ดงักลา่วจะคล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยทางอ้อมยงัไม่มีอตัราคา่
เช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั และไม่มีอตัราค่าเช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาดเดียวกนักบัสิทธิการเช่าท่ีดิน
ดงักล่าวเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งปัจจยัเหล่านีอ้าจมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 14 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั ซึง่แสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึง่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ืองของ
บริษัทซึ่งมีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจึงไม่สามารถ
ทําได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ดังนัน้ จากข้อจํากัดโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
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อิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆซึ่ง
เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินระบบควบคมุภายในในเร่ืองข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงัเกต
เพิ่มเตมิจากคณะกรรมการบริษัท  

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 ได้แตง่ตัง้นางสาวเกษิณี ตญัญไูพบลูย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เน่ืองจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจ/อตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกับบริษัท และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน
ด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

12. รายการระหว่างกัน 
12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

12.2 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน 

ตามนโยบายของบริษัท ขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งจะต้องมีการเสนอแก่ท่ีประชุมกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัด้วย ซึง่รายการระหว่างกนัดงักลา่วต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมตใินการทํารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ 
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12.3 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการทํารายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต เว้นแต่เป็นรายการท่ีต่อ
เน่ืองมาจากรายการในอดีต เช่น การตามเก็บหนีส้นิจากและการชําระคืนหนีส้นิแก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ
การให้บริการด้านการบริหารโครงการ รับเหมาก่อสร้าง การบริหารงานขาย การโฆษณา แก่บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งท่ีดําเนินโครงการในช่ือ “กฤษดานคร” แต่ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบริษัท
และบริษัทยอ่ยใช้ช่ือ “กฤษดานคร” เพ่ือดําเนินโครงการใหม่อีกตอ่ไป  

ทัง้นี ้หากมีการทํารายการระหว่างกนัเกิดขึน้ บริษัทจะมีการกําหนดข้อตกลงและเง่ือนไขตา่งๆ ในการทํา
รายการระหว่างกันดงักล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติทัว่ไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี
ของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา 
และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

โดยรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงและการ
ได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคัญของบริษัท ทัง้นี ้หากบริษัทมีการทํารายการระหวา่งบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
รายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ 
บริษัทจะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี และบริษัทจะทําการ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 
56-1) ของบริษัท  

ทัง้นี  ้เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทมีโครงสร้างท่ีมีลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหลายรายการนัน้ทางบริษัทจึงได้จดัทําแผน
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวขึน้ซึ่งแผน
ดงักลา่วเข้ารับการพิจารณาเห็นชอบโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผนดงักลา่วได้รับเสียงอนมุตัิมากกว่า 3 ใน 
4 ของคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุทัง้หมด   

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหวา่งบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  828,670   78,138  74,664  516,788   6,655  3,445 
เงินลงทนุชัว่คราว  1,426,009   243,988  445,155  1,115,500   193,988  504 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 133,229 150,090 14,516 484,476 443,357 375,756 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 2,338,392 3,062,467 3,373,879 1,113,138 1,196,770 1,549,323 
สินทรัพย์รอการขาย - - 30,000 - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 48,012 46,604 - 28,217 26,704 - 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ - - - - - - 
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - - 366,023 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - 324,229 - - 172,736 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น - - 79,841 - - 15,766 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,774,312 3,581,287 4,342,284 3,258,119 1,867,474 2,483,553 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ  -    -   -  -    -   - 
เงินฝากธนาคารท่ีมข้ีอจํากดัในการใช้  89,206   95,467  144,981  51,012   57,273  56,839 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  9,318   5,698  -  1,632   1,726  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว  -    -   -  3,194,911   2,950,282  - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ  141,051   148,307  155,400  282,023   287,121  278,172 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ  1,077,955   1,075,171  909,250  35,651   42,275  52,059 
สิทธิการเช่า - สทุธิ  101,796   119,220  116,645  -    -   - 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ  3,225   5,995  7,360  1,864   2,784  3,707 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  353   8,225  4,881  -    -   - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  739,950   297,763  43,184  10,076   -   22,477 
ท่ีดินรอการพฒันา - สทุธิ - - 465,604 - - 37,878 
เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - - 480,565 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ - - - - - 2,839,750 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก - - 30,085 - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,162,854 1,755,846 1,877,390 3,577,169 3,341,461 3,771,447 
รวมสินทรัพย์ 6,937,166 5,337,133 6,219,674 6,835,288 5,208,935 6,255,000 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                      -    500 -  -    10  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน            235,296   244,194  103,030  218,957   209,845  223,409 

หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้       

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี                1,012   992  972  1,012   992  972 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ                      -    26,718  30,021  -    26,718  30,021 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี              62,197   119,358  171,880  -    -   - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี                2,615   3,414  2,390  776   997  956 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้                      -    -   -  24,854   24,854  - 

ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง         2,989,194   4,650,717  1,610,975  2,988,431   4,649,990  1,610,284 

เงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า - - 120,532 - - 61,935 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย       
- บริษัทย่อย - - - - - 24,854 
- สถาบนัการเงินและอ่ืน ๆ - - 688 - - 53 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย - - 47,729 - - 14,192 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - 69,001 - - 28,465 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน - - 65,832 - - 23,600 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 3,290,314 5,045,893 2,223,050 3,234,030 4,913,406 2,018,741 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ  -    40,000  -  -    -   - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ  1,477   4,137  4,030  -    776  1,773 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน  2,374   2,339    -    -    
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  2,649   2,853  3,119  -    -   - 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  1,858   3,716  4,077  1,581   3,474  3,508 
ประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  46,168   46,168  46,168  46,168   46,168  46,168 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 54,526 99,213 57,394 47,749 50,418 51,449 
รวมหนีส้นิ 3,344,840 5,145,106 2,280,444 3,281,779 4,963,824 2,070,190 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
- ทนุจดทะเบียน        
 2558-2559 : หุ้นสามญั 23,318.36  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  11,659,181 11,659,181  11,659,181 11,659,181 

 2560 : หุ้นสามญั 294,012.03  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 147,006,013   147,006,013   

- ทนุท่ีออกและชําระแล้ว       
 2558 : หุ้นสามญั 12,673.97 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   6,336,985   6,336,985 
 2559 : หุ้นสามญั 12,674.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท  6,337,341   6,337,341  
 2560 : หุ้นสามญั 85,314.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 42,657,341   42,657,341   
สว่นเกิน(สว่นต่ํา)มลูค่าหุ้น (32,754,991) 4 4 (32,754,991) 4 4 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ (สว่นเกินมลูค่าทนุอ่ืน) 153,537 153,537 153,477 153,537 153,537 153,477 
สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย (47,939) (47,939) (47,939) - - - 
ขาดทนุสะสม (6,415,622) (6,250,916) (2,503,297) (6,502,378) (6,245,771) (2,305,656) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ 3,592,326 192,027 3,939,230 3,553,509 245,111 4,184,810 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - - - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 3,592,326 192,027 3,939,230 3,553,509 245,111 4,184,810 

        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,937,166 5,337,133 6,219,674 6,835,288 5,208,935 6,255,000 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
รายได้จากการขายและบริการ       
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  538,908   1,088,366  1,343,484  135,917   753,183  488,074 
 รายได้จากกิจการโรงแรม   83,504   75,299  74,852  -     -    - 
 รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง  17,540   13,993  13,649  -     -    - 
 รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย  -     325  15,731  -     -    - 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 639,952 1,177,983 1,447,716 135,917 753,183 488,074 
ต้นทนุขายและบริการ       
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์  (423,190)  (1,354,885) (1,058,471)  (104,712)  (660,106) (413,983) 
 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม   (106,936)  (114,376) (98,984)  -     -    - 
 ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง  (10,886)  (10,570) (36,700)  -     -    - 
 ต้นทนุค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย  -     (3) (473)  -     -    - 
รวมต้นทนุขายและบริการ (541,012) (1,479,834) (1,194,628) (104,712) (660,106) (413,983) 
กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 98,940 (301,851) 253,088 31,205 93,077 74,091 
 รายได้จากการจดัการธุรกิจ  9,697   13,514  12,122  30,400   46,400  45,600 
 ดอกเบีย้รับ  46,815   3,416  8,517  181,197   131,782  100,381 
 รายได้อ่ืน  69,330   63,927  78,263  52,479   40,305  30,432 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่าย 224,782 (220,994) 351,990 295,281 311,564 250,504 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย  (49,972)  (142,780) (171,915)  (22,195)  (94,634) (89,014) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (310,489)  (295,977) (392,554)  (143,211)  (130,829) (153,691) 
 หนีส้งสยัจะสญู  (600)  (30,685) (13,710)  (381,910)  (484,778) (367,067) 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -     -    -  -     (480,565) (314,034) 
 ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  (3,808)  (3,057,273) (1,631,743)  (3,772) (3,057,237) (1,631,672) 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าค่าความนิยม - - (202,981) - - - 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า - - (143,730) - - - 
รวมค่าใช้จ่าย (364,869) (3,526,715) (2,556,633) (551,088) (4,248,043) (2,555,478) 
ขาดทนุก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้  (140,087)  (3,747,709) (2,204,643)  (255,807) (3,936,479) (2,304,974) 
ต้นทนุทางการเงิน  (16,951)  (410) (11,661)  (800)  (126) (682) 
(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้  (157,038)  (3,748,119) (2,216,304)  (256,607) (3,936,605) (2,305,656) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  (7,668)  3,610  (510)  -     -    - 
ขาดทนุสาํหรับปี (164,706) (3,744,509) (2,216,814) (256,607) (3,936,605) (2,305,656) 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน       
รายการที่ไม่จัดประเภทเข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทนุภายหลัง       
 องค์ประกอบอ่ืนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  -     (3,110) -  -     (3,510) - 

 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง  -     (3,110) -  -     (3,510) - 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สทุธิจากภาษี  -     (3,110) -  -     (3,510)  
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (164,706)  (3,747,619) (2,216,814)  (256,607) (3,940,115) (2,305,656) 

การแบ่งปันขาดทนุสาํหรับปี       
 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  (164,706)  (3,744,509) (2,216,814)  (256,607) (3,936,605) (2,305,656) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  -     -    -  -     -    - 

   (164,706)  (3,744,509) (2,216,814)  (256,607) (3,936,605) (2,305,656) 

การแบ่งปันขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       
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 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  (164,706)  (3,747,619) (2,216,814)  (256,607) (3,940,115) (2,305,656) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  -     -    -  -     -    - 

  (164,706) (3,747,619) (2,216,814) (256,607) (3,940,115) (2,305,656) 

ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
 ขาดทนุจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (0.0036) (0.2954) (0.1749) (0.0057) (0.3106) (0.1819) 

บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
ขาดทนุสําหรับปี (164,706) (3,744,509) (2,216,814) (256,607) (3,936,605) (2,305,656) 
รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน       

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง  21,687   234,754  2,220  (41,152)  109,641  (46,747) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง  (3,621)  -    -  93   -    - 
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึน้) ลดลง  366,997   241,483  (71,824)  86,345   363,229  (88,668) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง - - (52,635) - - (9,653) 
เงินทดรองจา่ยแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง (เพิ่มขึน้) ลดลง - - (324,229) - - (172,736) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ (เพิ่มขึน้) ลดลง - - (73,508) - - (39,747) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้  3,745   15,151  2,674  -     859  1,938 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เพิ่มขึน้(ลดลง)  (17,634)  (127,159) 26,378  9,112   (141,145) (52,230) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้  35   -    -  -     -    - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - 1,428 - - 32,891 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย - - 7,076 - - 6,376 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง - - (69,467) - - (69,467) 
ผลประโยชน์พนกังาน - - - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน - - 46,301 - - 22,641 
คา่เส่ือมราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจําหนา่ย  88,464   55,703  53,172  19,131   10,600  10,798 
(รายได้)จากการตดัจําหนา่ยหนีส้ิน - - (8,139) - - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -     -    -  -     480,565  314,034 
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร  13,302   (1,295) 77,408  -     -    - 
(โอนกลบั) คา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ  (74,757)  318,727  (3,951)  (1,847)  55,945  6,014 
(โอนกลบั) คา่เผ่ือจากการลดมลูคา่เงินมดัจําคา่ท่ีดิน  (12,076)  -    -  (12,076)  -    - 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี  -     2,038  -  -     -    - 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของท่ีดนิรอพฒันา - - 4,079 - - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเชา่  -     7,425  143,730  -     -    - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม - - 202,981 - - - 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง  (1,645,867)  (17,242) -  (1,645,867)  (17,242) - 
(โอนกลบั) ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน       

เม่ือเกษียณอาย ุ  586   288  (41)  521   215  651 
ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมูบ้่าน - - 241 - - - 
(โอนกลบั)ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมูบ้่าน  27   (87) -  -     -    - 
คา่ใช้จา่ยประมาณการหนีส้ินจากการยกเลิกสญัญา  -     666  -  640   630  - 
(กําไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม       

ของเงินลงทนุชัว่คราว  -     32  (2,224)  -     32  (7) 
กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว - - (20,953) - - (18,518) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - 33,508 - - - 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - 13,710 - - 367,067 
(โอนกลบั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (600)  30,685  -  381,910   484,778  - 
(โอนกลบั) สํารองคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  3,132   3,056,198  1,631,743  3,132   3,056,198  1,631,672 
ขาดทนุจากการตดับญัชีเงินมดัจําสินค้าคงเหลือ  -     16,942  -  -     -    - 
กําไรจากการจําหนา่ยโครงการ  -     (26,815) -  -     (26,815) - 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร  5,078   (255) (533)  (5)  (42) (2) 
รายได้อ่ืน  (206)  (2,054) -  -     (205) - 
รายได้จากการยกเลิกสญัญา  (18,788)  (284) -  (19,464)  (284) - 
ตดัจําหนา่ยภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย - - 18,723 - - - 
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้  7,668   (3,610) 510  -     -    - 
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เงินสดรับจากเงินมดัจําห้องชดุและท่ีดนิ-สทุธิ  2,000   -    7,000  2,000   -    7,000 
ดอกเบีย้รับ  (46,815)  (3,417) (8,517)  (181,197)  (131,782) (100,381) 
ดอกเบีย้จา่ย  16,950   410  11,661  800   126  682 
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (1,455,399) 53,775 (568,292) (1,654,531) 308,698 (502,048) 

 
บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน       

เงินสดจ่ายภาษี  (6,692)  (28,298) (20,393)  (1,513)  (6,811) (6,503) 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน  (2,414)  (3,759) -  (2,415)  (3,759) - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  (1,464,505)  21,718  (588,685)  (1,658,459)  298,128  (508,551) 
       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  เพิม่ขึน้ (ลดลง)  6,261   49,514  -  6,261   (434) - 
เงินลงทนุชัว่คราว (เพิม่ขึน้) ลดลง  (1,182,021)  201,135  892,086  (921,512)  (193,516) 1,332,085 
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -    (163) (908)  (878)  (10,826) (128,002) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์  65   5,450  2,781  15   4,955  2 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (72,992)  (253,073) (330,316)  (181)  (2,931) (11,030) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (83)  (330) (4,138)  -    -   (578) 
เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการเช่า  -    (10,000) (28,890)  -    -   - 
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิม่ขึน้  -    -   -  (578,992) (1,303,128) (3,179,920) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง - - - - - 1,943,732 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอกเพิม่ขึน้ - - (30,000) - - - 
เงินสดจ่ายค่าท่ีดินรอการพฒันา - - (305,782) - - - 
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  -    -   -  91,846   1,216,163  - 
รับดอกเบีย้  42,766   10,547  8,667  39,277   723  6,749 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,206,004)  3,080  203,500  (1,364,164)  (288,994) (36,962) 

        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ  3,565,005   416  9  3,565,005   416  9 
เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะยาว  -    40,539  30,480  -    539  30,480 
เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว  (130,189)  (56,364) (158,884)  (30,000)  (3,842) (13,558) 
เงินสดท่ีผู้ เชา่จ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีส้นิ       

ซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน  (3,725)  (3,409) (3,120)  (997)  (956) (966) 
จ่ายดอกเบีย้  (10,050)  (2,506) (23,105)  (1,252)  (2,081) (2,345) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  3,421,041   (21,324) (154,620)  3,532,756   (5,924) 13,620 

        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ 750,532 3,474 (539,805) 510,133 3,210 (531,893) 
        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 78,138 74,664 614,469 6,655 3,445 535,338 
        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 828,670 78,138 74,664 516,788 6,655 3,445 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2560 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 2558 2560 2559 2558 
        
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด       
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด       

1) ในระหว่างปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสนิค้าคงเหลือ  2,064   45,631  11,927  464   1,927  2,345 

2) ซือ้สนิทรัพย์ถาวรโดย       
 - ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน  -    4,540  884  -    -   - 
 - จ่ายเงินสด  72,992   253,073  330,316  181   2,931  11,030 
 รวม  72,992   257,613  331,200  181   2,931  11,030 

3) ในระหว่างงวดมีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว       
 ท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีต้ามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 และ 21  -    26,718  30,021  -    26,718  30,021 

        
4) ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้โอนสนิค้าคงเหลือเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนจํานวน 434.30 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัทหยดุชะงกัการก่อสร้างและยงัไมมี่

แผนก่อสร้างภายในหนึง่ปี 
        

5) ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้โอนเงินมดัจําห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ เป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนจํานวน 10.08 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้รับโอน
กรรมสทิธ์ิของห้องชดุแล้ว 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
  งบการเงินรวม (พนับาท) 
        สว่นตํ่ากว่าทนุ         
  ทนุเรือนหุ้น      จากการเพิ่ม      สว่นได้เสีย   
  ที่ออกและ  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ  สดัส่วนการลงทนุ    สว่นของผู้ ถือหุ้น  ที่ไมม่ี   
  ชําระแล้ว  มลูค่าหุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ในบริษัทย่อย  ขาดทนุสะสม  บริษัทใหญ่  อํานาจควบคมุ  สทุธิ 
                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  253,479,266  (245,651,276)  -  (47,939)  (1,624,016)  6,156,035  -  6,156,035 
การลดทนุ  (247,142,285)  245,651,275  153,477  -  1,337,533  -  -  - 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  4  5  -  -  -  9  -  9 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  -  (2,216,814)  (2,216,814)  -  (2,216,814) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 

                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  356  -  60  -  -  416  -  416 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  -  (3,747,619)  (3,747,619)  -  (3,747,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,337,341  4  153,537  (47,939)  (6,250,916)  192,027  -  192,027 

                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   6,337,341    4    153,537    (47,939)   (6,250,916)   192,027    -     192,027  
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   36,320,000    (32,754,995)   -     -     -     3,565,005    -     3,565,005  
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     -     (164,706)   (164,706)   -     (164,706) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   42,657,341    (32,754,991)   153,537    (47,939)   (6,415,622)   3,592,326    -     3,592,326  
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
           
  ทนุเรือนหุ้นที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     
  และชําระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ขาดทนุสะสม  สทุธิ 
           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558   253,479,266    (245,651,276)   -     (1,337,533)   6,490,457  
การลดทนุ  (247,142,285)  245,651,275  153,477  1,337,533  - 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  4  5  -  -  9 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  (2,305,656)  (2,305,656) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  6,336,985  4  153,477  (2,305,656)  4,184,810 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  356  -  60  -  416 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  (3,940,115)  (3,940,115) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,337,341  4  153,537  (6,245,771)  245,111 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   36,320,000    (32,754,995)   -     -     3,565,005  
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     (256,607)   (256,607) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   42,657,341    (32,754,991)   153,537    (6,502,378)   3,553,509  
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.45   0.69   1.95  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.73   0.07   0.24  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  (0.35)  0.02   (0.45) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  4.52   29.98   63.19  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  80.75   12.17   5.78  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  0.20   0.47   0.36  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 1,825.00   783.45   1,023.57  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  2.26   19.42   13.29  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  161.50   18.80   27.46  
Cash Cycle (วนั) 1,744.25   776.83   1,001.89  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  15.46   (25.62)  17.48  
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  (21.89)  (318.15)  (153.09) 
อตัรากําไรอ่ืน (%)  16.43   6.42   6.39  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)  N/A  N/A   N/A  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  (21.51)  (297.46)  (143.33) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  (8.70)  (181.28)  (43.92) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  (2.68)  (64.80)  (33.67) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  (9.40)  (371.78)  (286.30) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.12   0.22   0.23  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.93   26.79   0.58  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) N/A   34.65  N/A  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  N/A  0.23   N/A 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 

1)  สรุปภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจัยที่ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสาํคัญ 

สถานะของบริษัท 

(ก) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้
พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 
ในข้อกลา่วหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแหง่
หนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยักยอกทรัพย์ในการอนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบโดย
จําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้
ท่ีดินปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่ง และเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ดงักล่าวถือครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 
ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้กู้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
(“โกลเด้น”) (จําเลยท่ี 19) และบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัท
ย่อยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดินจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้
ประเมินอิสระหนึ่งราย เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกนัดงักลา่ว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดมี
ราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดังกล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับ
บคุคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวน
เงินประมาณ 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหารคาดว่ามลูคา่บงัคบัขายท่ีดินดงักลา่วมีจํานวนเงิน
ประมาณ 5,800 ล้านบาท กรมบงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วในวนัท่ี 27 
ธันวาคม 2560  ปรากฎว่าในวนัดงักล่าวเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้รับแจ้งคําสัง่งดการบงัคบัดคีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งการงดการ
บงัคบัคดีดงักล่าวจะมีผลไปจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ เจ้าพนกังานบงัคบั
คดีจึงได้ทําการงดการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วตามคําสัง่ของศาลฎีกา ทัง้นี ้การท่ีศาลฎีกามี
คําสัง่งดการบงัคบัคดีนัน้ สืบเน่ืองมาจากการท่ีจําเลยท่ี 3 ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 ซึง่ศาลฎีกาได้ทําการนดัไตส่วนคําร้องดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 โดย
ศาลฎีกาได้มีคําสัง่ให้สําเนาคําร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคบัคดีและคู่ความท่ีเก่ียวข้องทราบโดยให้
คูค่วามท่ีเก่ียวข้องทําการคดัค้านคําร้องดงักลา่วภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับสําเนาคําร้อง และให้เล่ือนคดี
ไปนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าวในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ี
ศาลฎีกาวินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกวา่ศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชุม
ใหญ่ของศาลฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกบัคําพิพากษาในส่วนของการกําหนดค่าแห่งความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้
ร้องขอต่อท่ีประชมุใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูค่าค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้
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หุ้น เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 
13.17 ล้านหุ้น และใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไปเม่ือใด
และได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หกัเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมู
นิเคชัน่ จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวไปเป็นคา่จอง
หุ้นสามัญจํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไม่รับคํา
อทุธรณ์ดงักลา่ว 

(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบั โกลเด้นและบริษัท 
โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 68) ของ 
โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขาย
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงผู้ เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา 
ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการ
อายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของการ์เด้
นโฮมและค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืม
เงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งโกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป 
กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักล่าวหลงัหกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะ
แบ่งกนัในสดัสว่นดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อย่างไรก็ตาม 
หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากโปรเกรสก่อนทําการขาย
ท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สองฝ่ายตก
ลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
และความคล่องตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่
บริษัท แตเ่ม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดมิ บริษัทตก
ลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท 
ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงิน
กู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของ
โกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว และอนมุตักิรรมการของบริษัทหนึ่งทา่นได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อยา่งไรก็
ตาม บริษัทและโกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สิทธิไลเ่บีย้จากการท่ีจะดําเนินการ
ขายท่ีดินดงักลา่วเพ่ือชําระคา่เสียหาย เน่ืองจากปัจจบุนัการ์เด้นโฮมได้ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ตอ่มา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบวา่
เจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้ันไปเรียบร้อยแล้ว ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดี
ล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานต่อศาล เพ่ือขอยกเลิกการล้มละลาย
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งโดยโจทก์ขอให้ (1) เพิกถอนสัญญาจัดการ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ฉบับลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  (2) เพิกถอนการแต่งตัง้และการจดทะเบียน
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กรรมการ (3) เพิกถอนมติกรรมการของบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั (จําเลยท่ี 2)ตัง้แต่
วนัท่ี 8 เมษายน 2559 และ(4)เพิกถอนมติคณะกรรมการของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากดั (จําเลยท่ี 3) ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2558 โดยศาลนดัชีส้องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีใน
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ในคดีดงักล่าวทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าการทําสญัญาจดัการทรัพย์สิน
และแบ่งผลประโยชน์ฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถมีสิทธิในการดําเนินการแทนบริษัท โกลเด้น เทค
โนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (“บริษัท โกลเด้นฯ”) ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และการขายท่ีดิน
เพ่ือการจ่ายชําระค่าเสียหายต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) (“ธนาคาร”) เพ่ือไม่ให้ต้องส่งผลกระทบท่ี
บริษัทฯจะต้องเพิ่มทุนในการชําระค่าเสียหายต่อธนาคาร แต่เม่ือการดําเนินการตามแนวทางของสญัญา
ตัง้แต่มีการลงนามในเดือนตุลาคม 2558 จนปัจจุบันยังไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใด แต่เม่ือพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงว่าท่ีดินพิพาทดงักล่าวติดภาระจํานองกบัธนาคาร ดงันัน้ การจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวนอกจาก (1) 
บริษัทโกลเด้นฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะดําเนินการภายใต้ความยินยอมของธนาคารในฐานะเจ้าหนี ้
เท่านัน้ หรือ (2) ธนาคารสามารถยดึเพ่ือขายท่ีดินดงักลา่วได้เช่นกนั เพราะคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ถึงท่ีสดุและมีผลบงัคบัแล้ว และในช่วงท่ีผ่านมาผลของความพยายามในการ
เจรจาของบริษัทฯกับธนาคารก็สามารถบรรลุแนวทางการปรับโครงสร้างหนี  ้ตลอดจนถึงการนําท่ีดิน
ออกจําหน่ายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทโกลเด้นฯ ด้วยเหตนีุ ้แม้ว่าจะมีการยกเลิกเพิกถอน
สญัญาจัดการทรัพย์สินฯ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี ้หรือสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯแต่ประการใด อีกทัง้ยงัเป็นการปลดภาระของบริษัทฯท่ีต้องให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามสญัญา
ดงักลา่วด้วย 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไข
ของหนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 3 แห่งท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เงินกู้ ยืม
จากสถาบนัการเงินดงักลา่วมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท  ซึง่แสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั
ชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ      งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจุบนั สถาบนัการเงินทุกแห่งท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท 
ได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว ปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระหนีแ้ล้วทัง้จํานวน 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัทได้
ย่ืนหนังสือขอแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้ับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ี
ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี  ้ไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมูลค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนี ้
ให้กับธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจบุนั
บริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักลา่ว และท่ีประชมุรับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ี
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ท่ีเป็นหลกัประกัน พบว่า มีผู้บุกรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาจดัการทรัพย์สนิเพิ่มเตมิอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท  

ตอ่มาตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชมุ
รับทราบว่า เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคารในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอม
ความในคดีแพ่งท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้ว
จึงให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วย
ว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินของบริษัทใน
สญัญา  ปัจจุบนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับ
แจ้งถึงการสง่เร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคารไม่
สามารถรับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทํา
หนังสือแจ้งให้ดําเนินการ(1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัด ทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนังสือท่ี 
ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560                         (2) ให้บริษัท เอคิว 
เอสเตท จํากัด (มหาชน) ปฎิบัติตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง  คดีหมายเลขแดงท่ี  อม .55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย  จํานวน 
10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้บริหารของธนาคารเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ 
โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้
ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกันท่ีสําคญั 
ดงันี ้

1. บริษัทจะขอชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแก่ธนาคาร จํานวนเงิน 1,635,735,380 บาท 
(ชําระแล้วในวนัท่ี 17  สงิหาคม 2560) 
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2. ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอนัเป็นมลูเหตขุองความ
เสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบงัคบัคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาของ
ศาลฎีกา โดยจะยงัไม่ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3. หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนคา่เสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 อยัการสงูสดุได้ย่ืนคําขอยดึทรัพย์ ณ ท่ีทําการ ตอ่ศาลฎีกา เพ่ือศาลได้โปรดออก
หมายบงัคบัคดีเพ่ือดําเนินการยึดและอายดัทรัพย์สินของจําเลย โดยโจทก์ได้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของ
จําเลย พบว่าจําเลยท่ี 19 (บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั) ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ร่วม
รับผิดเป็นเงินจํานวน 8,368.73 ล้านบาท  ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 
97 แปลง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ชีแ้จงว่า การดําเนินการออกหมายบังคบัคดีนัน้เป็นเพียง
ขัน้ตอนหนึ่งของการบงัคบัคดีเพราะขบวนการบงัคบัคดียงัจะต้องมีการรังวดัท่ีดินหลกัประกนั วาดแผนท่ีตัง้
ของทรัพย์ กําหนดวันขายทอดตลาด สุดท้าย เปิดประมูลขายทอดตลาด สําหรับกรณีนีท่ี้ดินหลกัประกัน
ตัง้อยู่ในเขตอํานาจศาลจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันัน้การยึดทรัพย์บงัคบัคดี โจทก์ก็ต้องขอให้ศาลมีหมายถึง
ศาลจงัหวดัสมทุรปราการเพ่ือให้ดําเนินการยึดแทน โดยความปรากฏเป็นท่ียตุิแล้วว่า หนีห้รือจํานวนเงินท่ี
ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทคืนแก่ธนาคารกรุงไทย  ก็เป็นยอดหนีเ้ดียวกนักับคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทยได้มี
การฟ้องท่ีศาลแพ่งตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ีศาลแพ่งได้วินิจฉัย ดังนัน้หากมีการขายทรัพย์
หลกัประกันได้เงินมาเท่าไร ก็ต้องนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาของศาลฎีกาก่อนเพราะเป็นผู้ออกหมาย
บังคับคดี แต่เม่ือธนาคารกรุงไทยได้รับเงินดังกล่าวก็ต้องนํามาหักกับหนีใ้นส่วนของคดีแพ่ง ซึ่งถือว่า
ธนาคารกรุงไทยได้รับการชําระหนีบ้างสว่นไปแล้ว 

สว่นคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นบั
ถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ศาลพิพากษา
ในคดีแพ่งให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 
จนกว่าชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัดนํามาชําระเม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2547 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออกโดยให้หกัดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้หกัเงินต้นต่อไป ให้
ชําระคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  9,700,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้นดงักลา่ว 
นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549) จนกว่าชําระเสร็จสิน้ หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์
จํานองออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยดึทรัพย์อ่ืนของบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
และตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เห็นว่าคดีแพ่งคดีนีเ้ป็นคดีท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) ฟ้องบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด เป็นจําเลย ไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทแต่
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ประการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืน
อทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน
บางส่วนแล้วจํานวน 1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

   (หน่วย:ล้านบาท) 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  125.35 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จ่ายในการโอน (ราคาประเมินท่ีดินจากกรมท่ีดิน)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800.00) 
 ชําระคา่เสียหายจากการชดใช้  (1,635.74) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  3,054.09 

* บริษัทมีการประเมินท่ีดินหลกัประกันใหม่ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ของ
บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีราคาประเมินจํานวน 
11,600 ล้านบาท และมีมลูค่าบงัคบัขายสทุธิจํานวน 5,800 ล้านบาท (ในงบการเงินปี 2558 ราคาประเมิน
ท่ีดินหลักประกันและมูลค่าบังคับขายสุทธิ ตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
จํานวนเงิน 12,749 ล้านบาท และ 8,924 ล้านบาท ตามลําดบั) 

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยูก่บัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้
ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูคา่หลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัมลูคา่คา่เสียหายตามคํา
พิพากษาคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท(อนึ่ง จํานวน
ภาระหนีท่ี้บริษัทมีภาระผูกพันจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้หรือลงได้ ตามราคาประมูลขายทอดตลาดท่ีจะ
เกิดขึน้จริงตอ่ไป)  และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

การใช้เงนิเพิ่มทุน 

บริษัทฯได้รับเงินจากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั ในสว่นท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซึง่อนมุตัิให้บริษัทจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ จํานวน 100,000 ล้านหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุทัง้สิน้ 72,640 ล้าน
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวมจํานวน 3,632 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมรวมจํานวน 63.73 
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ล้านบาท เงินเพิ่มทนุสทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายของบริษัทมีจํานวน 3,568.27 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงิน
เพิ่มทนุดงันี ้

เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุ 3,568.27 ล้านบาท 
หกั การใช้เงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

� ชําระหนีต้ามคําพิพากษา  (1,635.74) ล้านบาท 

คงเหลือเงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,932.53 ล้านบาท 

เงินเพิ่มทนุคงเหลือบริษัทฯ ได้ลงทนุในตัว๋แลกเงิน เน่ืองจากการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัได้เล่ือน
ออกไปเน่ืองจากมีผู้ ร้องคือนายวิโรจน์ นวลแข ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2560 ดงันัน้ เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจึงได้ทําการงดการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัจํานวน 4,300 ไร่ 
ดงักลา่วตามคําสัง่ของศาลฎีกา การท่ีศาลฎีกามีคําสัง่งดการบงัคบัคดีและให้เล่ือนคดีไปนดัไตส่วนคําร้องดงักลา่ว
ในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ีศาลฎีกาวินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกวา่
ศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้บริษัทฯยงัไม่ทราบจํานวนเงินท่ีจะได้จากการขายทรัพย์ และ
บริษัทฯต้องชําระหนีเ้พิ่มอีกจํานวนเท่าไร บริษัทฯยงัไม่รู้จํานวนเงินท่ีแน่นอนทําให้บริษัทฯต้องสํารองเงินจํานวนนี ้
ไว้ก่อน ดงันัน้บริษัทฯจงึนําเงินคงเหลือดงักลา่วลงทนุในตัว๋แลกเงิน 

2) ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาํเนินงาน 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า ภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ชะลอตวั สําหรับ
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัน่าจะทรงตวัจากในช่วงคร่ึงแรกของปี โดยกําลงัซือ้ยงัไม่
ฟื้นตวัเต็มท่ี ประกอบกับประเด็นท้าทายด้านแรงงาน ยังเป็นปัจจัยกดดนัการเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงต้องลงทุนโครงการท่ีอยู่อาศยั เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้
รายได้ในอนาคต ส่งผลให้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ผู้ประกอบการน่าจะยงัรอจังหวะตลาดฟื้นตวั เพ่ือลงทุน
โครงการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งระมดัระวงั 

 ทัง้นีจํ้านวนท่ีอยูอ่าศยัคงค้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2559 ท่ีอยูใ่นระดบัสงู ประกอบกบัการ
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสว่นของการซือ้จากผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ในปี 2560 น่าจะหดตวัเม่ือเทียบกบัปี 2559 สง่ผลให้ระยะเวลาดดูซบัท่ีอยู่อาศยัคงค้างยาวนานขึน้ โดย ศนูย์วิจยั
กสิกรไทย คาดว่า จํานวนท่ีอยู่อาศัยคงค้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิน้ปี 2560 น่าจะอยู่ท่ี 170,000-
177,000 หน่วย ขยายตวัร้อยละ 4-8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 

สําหรับการลงทนุและการซือ้ขายท่ีอยู่อาศยัในต่างจงัหวดั ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จะยงัไม่
สามารถปรับราคาขายท่ีอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ได้ รวมถึงการระบายท่ีอยู่อาศยัคงค้างกลุม่คอนโดมิเนียมในทําเลท่ีไม่ใช่
พืน้ท่ีหลกัทางเศรษฐกิจ และการทอ่งเท่ียว อาจเป็นไปได้ช้า 

จากจํานวนท่ีอยู่อาศยัคงค้างมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้โจทย์ความท้าทายในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 
น่าจะเป็นการระบายท่ีอยูอ่าศยัคงค้าง ศนูย์วิจยักสกิรไทย มองวา่ ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์น่าจะปรับ
กลยทุธ์นําเสนอท่ีอยู่อาศยัคงค้างไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากขึน้ ทัง้กลุ่มวยัเร่ิมทํางาน กลุ่มวยัทํางาน 
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กลุม่ครอบครัว กลุม่ผู้สงูอาย ุรวมถึงกลุม่ชาวตา่งชาติ โดยโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถปรับรูปแบบให้รองรับการ
อยู่อาศัยของผู้ คนหลากหลายกลุ่มได้ น่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนรูปแบบได้สูง เช่น 
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายจํานวนมาก เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านในการพฒันาโครงการท่ี
อยู่อาศัยใหม่ในระยะต่อไป เช่น ประเด็นท้าทายด้านแรงงาน จํานวนท่ีอยู่อาศัยคงค้างในบางพืน้ท่ียังอยู่ใน
ระดบัสงู ภาระหนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู อตัราดอกเบีย้ท่ีอาจปรับตวัสงูขึน้ เป็นต้น ในขณะท่ี ผู้ประกอบการยงั
จําเป็นต้องปิดการขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัให้รวดเร็วขึน้ เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของธุรกิจ 

เหตุทางการเมืองส่งผลให้ธุรกจิอสังหาฯ ชะลอตัว 

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการทางการเมือง อีกทัง้ยังได้
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอัตราค่าจ้างแรงงานรวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีสูงขึน้ จะเห็นได้จาก
จํานวนหน่วยขายท่ีอยู่อาศยัท่ีมีจํานวนลดลงเร่ือยๆ ในด้านของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวัโดยเน้นการ
กระจายพฒันาโครงการไปในทุกระดบัราคา และขยายพืน้ท่ีให้กว้างมากขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลกูค้า
กลุ่มใหม่ๆ เม่ือประกอบกบัการได้รับการสนบัสนนุจากมาตรการของภาครัฐ จึงทําให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ถึงแม้
จะชะลอตวัลงแต่ก็ไม่ได้มากนัก และมีทิศทางการฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากสดัส่วนของการขายโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แบง่ตามประเภทท่ีเปิดตวัในปี 2559 ท่ีไม่ตา่งกนัมากนกั และคอนโดมิเนียมยงัคงเป็นท่ีนิยมในทกุ
ระดบัราคา 

ผู้ซือ้เปล่ียนวัย 

ยคุนีค้นรุ่นใหม่นิยมซือ้คอนโดเพ่ืออยู่อาศยัมากขึน้ ขยบัฐานผู้ ซือ้จากช่วงอาย ุ35-55 ปี ลงมาอยูท่ี่ช่วง
อายุท่ีน้อยลง คือ 25-35 ปี เน่ืองจากมีความต้องการท่ีจะอยู่อาศยัตามแนวรถไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการ
ทํางาน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมเข้าสู่วยัทํางาน ต้องการสร้างไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง แต่กลุ่มนีม้กั
อยูใ่นกลุม่ผู้ ซือ้ตลาดลา่ง-กลาง บางสว่นไม่ได้รับการปลอ่ยกู้จากธนาคาร เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีความเข้มงวด
ในการปลอ่ยสนิเช่ือมากขึน้ และผู้ ซือ้ก็ไม่มีกําลงัซือ้ไม่มากพอ ทัง้ๆ ท่ี เป็นดีมานด์จริง 

ส่งผลเสียกบัตวัดีเวลอปเปอร์บางเจ้าท่ีต้องการขยายกลุ่มผู้ ซือ้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในช่วงคร่ึงปีหลงันีจ้ึง
ต้องเปล่ียนเกมหนัมาดึงลกูค้ากลุ่มตลาดกลาง-บนท่ีมีราคา 150,000 - 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึน้ไป บาง
โครงการเป็นระดบั Luxury Hi-end มากๆ อาจจะแตะถึง 300,000 บาทต่อตารางเมตรก็มีให้เห็น เช่น ย่านพร้อม
พงษ์-ทองหลอ่-เอกมยัท่ีโครงการเปิดใหม่จะมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 325,000 บาทตอ่ตารางเมตร ย่านเพลินจิต-ชิดลม-
อโศก เฉล่ีย 278,000 บาทต่อตารางเมตร โดยหวงัว่าตลาดระดบันีจ้ะอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีกําลงัซือ้มากกว่า และต้อง
เป็นโครงการท่ีตัง้อยูบ่นทําเลกลางเมือง เป็นแหลง่ CBD ท่ีมีความต้องการอยูอ่าศยัจริงๆ 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

สาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ตามการขยายตวัของจํานวนนกัท่องเท่ียวและ
รายรับจากการท่องเท่ียว ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 15.3 เร่ง
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ขึน้มากจากการขยายตวัร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนีมี้จานวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 9.28 
ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจยัสนบัสนนุ
จากฐานท่ีต่ําในชํวงไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า และนกัท่องเท่ียวจากตลาดสําคญัๆ เดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากประเทศจีน (สดัส่วนร้อยละ 26.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 67.2) รัสเซีย 
(สดัสว่นร้อยละ 5.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.0) เกาหลีใต้ (สดัสว่นร้อยละ 4.7 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.6) และอินเดีย (สดัสว่น
ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.6) เม่ือรวมกบัการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผลให้ในไตรมาสนี ้มีรายรับ
รวมจากการท่องเท่ียว 729.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 494.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.2 โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจากรายรับของนกัท่องเท่ียวจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และกมัพชูา เป็นสําคญั และ (2) รายรับ
จากนกัท่องเท่ียวชาวไทย 235.0 พนัล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3 1 ส่วนอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 69.44 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 63.71 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 66.97 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

รวมทัง้ปี 2560 การผลติสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 8.5 โดยรายรับรวมจากการทอ่งเท่ียว
อยูท่ี่ 2,754.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 แบง่เป็น รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 1,824.0 พนัล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7 และรายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 930.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 นักท่องเท่ียว
ตา่งประเทศมีจํานวน 35.38 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 และอตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 68.49 

3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเคร่ืองหมาย SP, NP และขึน้เคร่ืองหมาย NR หลักทรัพย์ AQ 

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้หยดุพกัการซือ้ขายโดยขึน้เคร่ืองหมาย SP (Suspension) บนหลกัทรัพย์ของ
บริษัท เอควิ เอสเตท จากดั (มหาชน) (AQ) ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เน่ืองจาก AQ ไม่สามารถ
นําส่งงบการเงินไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 และในงวดถัดมาได้ภายในระยะเวลาท่ีกาหนด ทัง้นี ้AQ ได้ทยอยนําส่งงบ
การเงินครบทกุงวดแล้ว โดยได้นําสง่งบการเงินฉบบัสอบทานไตรมาสท่ี 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เม่ือวนัท่ี 
6 ตลุาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขและมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทขึน้อยู่อยา่งมากกบัความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ความสามารถ
ในการเพิ่มทนุของบริษัทและความสามารถ ในการขายท่ีดนิหลกัประกนัให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณ
การไว้ โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดงันี ้ 

� งบปี 2558   ขาดทนุสทุธิ 2,216.81 ล้านบาท  
� งบปี 2559   ขาดทนุสทุธิ 3,744.51 ล้านบาท  
� ไตรมาสท่ี 1 ปี 2560  ขาดทนุสทุธิ 61.96 ล้านบาท  
� ไตรมาสท่ี 2 ปี 2560  ขาดทนุสทุธิ 54.66 ล้านบาท  
� งวด 6 เดือน ปี 2560  ขาดทนุสทุธิ 116.62 ล้านบาท  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจากดั (PP) จํานวน 72,640 ล้านหุ้น ในราคาหุ้น
ละ 0.05 บาทตอ่หุ้น รวม 3,632 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12-14 และ 17-19 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขอให้ผู้
ลงทนุศกึษาข้อมลูดงัตอ่ไปนีด้้วยความระมดัระวงัเพ่ือประกอบการตดัสนิใจลงทนุ  
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(1)  ข้อมลูในงบการเงินปี 2558 ปี 2559 ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ปี 2560  
(2)  คําชีแ้จงของบริษัทเก่ียวกบัข้อมลูในงบการเงินปี 2559 และคําชีแ้จงเก่ียวกบัมลูหนีท่ี้ AQ ต้องชําระ

แก่เจ้าหนีต้ามศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและสิทธิในการไล่เบีย้
ระหวา่งจําเลยร่วมในคดีดงักลา่ว รวมทัง้ตดิตามความคืบหน้าการดําเนินการชําระคา่เสียหายให้ครบ
ตามคําพิพากษาของศาลฎีกา (10,004 ล้านบาท) (รายละเอียดตามขา่วของ AQ วนัท่ี 31 กรกฎาคม
, 27 และ 29 กนัยายน 2560)  

เพ่ือให้หลกัทรัพย์ของ AQ สามารถซือ้ขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงอาศยัอํานาจ
ตามความในข้อ 29(3) ของข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การซือ้ขาย การชําระราคา และการสง่
มอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2555 กําหนดให้ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ AQ ในวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 
ไม่มีราคาสงูสดุและต่ําสดุ 

4) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

 ในปี 2560 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี อยา่งไรก็ตามนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัสําหรับ
การจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 

5) รายการที่ไม่ได้เกดิขึน้เป็นประจาํ (non-recurring items) 

 -ไม่มี- 

14.2 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน (164.71) ล้านบาท ขาดทนุ
ลดลงจากปีก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิจํานวน (3,744.51) ล้านบาท คิดเป็นผลการดําเนินงานเปล่ียนแปลงเกินกว่าร้อย
ละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตสํุาคญัดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ 

หน่วย : พนับาท 2560 
เปล่ียนแปลง 

% 
2559 

เปล่ียนแปลง 
% 

2558 

� รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 538,908 (50.48) 1,088,366 (18.99) 1,343,484 

� รายได้จากกิจการโรงแรม  83,504 10.90 75,299 0.60 74,852 

� รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการที่เก่ียวข้อง 17,540 25.35 13,993 2.52 13,649 

� รายได้คา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย - - 325 (97.93) 15,731 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 639,952 (45.67) 1,177,983 (18.63) 1,447,716 
รายได้จากการจดัการธรุกิจ 9,697 (28.24) 13,514 11.48 12,122 
ดอกเบีย้รับ 46,815 1,270.46 3,416 (59.89) 8,517 
รายได้อ่ืน 69,330 8.45 63,927 (18.32) 78,263 

รวมรายได้ 765,794 (39.17) 1,258,840 (18.61) 1,546,618 

1) รายได้จากการขายและบริการ 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 639.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (538.03) 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (45.67)% โดยแบ่งออกเป็น (1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นสดัส่วน  
84.21% ของรายได้จากการขายและบริการ (2) รายได้จากกิจการโรงแรม คดิเป็นสดัสว่น 13.05 % และ (3) รายได้
คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง คดิเป็นสดัสว่น 2.74%  

โดยสาเหตุหลักท่ีทําให้รายได้จากการขายและบริการลดลงเน่ืองมาจากรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ลดลง (549.46) ล้านบาท หรือลดลง (50.48) จากปีก่อน โดยในปี 2559 บริษัทมีการขายสินค้า
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีตัง้บนถนนอโศกโดยขายทัง้โครงการ  

2) รายได้จากการจัดการธุรกจิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจดัการธุรกิจ 9.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  (3.82) ล้านบาท 
หรือคดิเป็นลดลง (28.24)% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

3) ดอกเบีย้รับ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดอกเบีย้รับ 46.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 43.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้ 1,270.46%  

4) รายได้อ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อ่ืน  69.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5.40 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้  8.45% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  2,551  3,597  2,138  21 

กําไร(ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุน
ชัว่คราว 

 
509  

(32) 
 -  

(32) 

รายได้คา่เช่า  5,588  5,755  15,603  10,971 
รายได้จากการขายสินค้าในร้านสะดวกซือ้  12,403  406  -  284 
กําไรจากการขายโครงการ  -  13,010  -  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือเงินมดัจําท่ีดิน  12,076  -  12,076  - 
รายได้ประมาณการหนีส้ินยกเลิกสญัญา  19,464  -  19,464  - 
อ่ืน ๆ  16,739  41,191  3,198  29,061 
รวม  69,330  63,927  52,479  40,305 
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ค่าใช้จ่าย 

หน่วย : พนับาท 2560 
 เปลี่ยนแปลง  

%  
2559 

 เปลี่ยนแปลง  
%  

2558 

� ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (423,190) (68.77) (1,354,885) 28.00 (1,058,471) 

� ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม  (106,936) (6.50) (114,376) 15.55 (98,984) 

� ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการทีเ่ก่ียวข้อง (10,886) 2.99 (10,570) (71.20) (36,700) 

� ต้นทนุคา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย - - (3) (99.37) (473) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (541,012) (63.44) (1,479,834) 23.87 (1,194,628) 
คา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย (49,972) (65.00) (142,780) (16.95) (171,915) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (310,489) 4.90 (295,977) (24.60) (392,554) 
หนีส้งสยัจะสญู (600) (98.04) (30,685) 123.81 (13,710) 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (3,808) (99.88) (3,057,273) 87.36 (1,631,743) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ค่าความนิยม - - - - (202,981) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเช่า - - - - (143,730) 
ต้นทนุทางการเงิน (16,951) 4,034.39 (410) (96.48) (11,661) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (7,668) (312.41) 3,610 (807.84) (510) 

รวมค่าใช้จ่าย (930,500) (81.40) (5,003,349) 32.95 (3,763,432) 

1) ต้นทุนขายและบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 541.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 938.82 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นลดลง (63.44)% โดยแบ่งออกเป็น (1) ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นสดัสว่น 78.53% ของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (2) ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรมคิดเป็นสดัสว่น 128.06% ของรายได้จากกิจการ
โรงแรม และ (3) ต้นทุนจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้องคิดเป็นสดัส่วน  62.06% ของ
รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2560 มีต้นทุนขายและบริการ 541.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 938.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลง (63.44)% อย่างไรก็ตามในปี 2559 ต้นทนุขายและบริการท่ีแสดงในงบการเงินมีจํานวน 1,479.834 ล้าน
บาท โดยในจํานวนนีมี้ด้อยค่าสินค้าคงเหลือรวมอยู่จํานวน 519.010 ล้านบาท เม่ือหกัด้อยค่าสินค้าแล้วต้นทุน
ขายและบริการของบริษัทท่ีแท้จริงมีจํานวน 960.824 ล้านบาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย 49.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (92.81) ล้าน
บาท หรือคดิเป็นลดลง (65.00)% 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 310.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 14.51 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 4.90%  

 

4) หนีส้งสัยจะสูญ 
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บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีหนีส้งสยัจะสญู 0.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (30.09) ล้านบาท หรือคดิเป็น
ลดลง (98.04)% เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่
บคุคลภายนอกจํานวนเงิน 30 ล้านบาท เน่ืองจากสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนงัสือ
ให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วชีแ้จงธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีถกูอายดั ซึง่ผู้กู้ ใช้คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ยนัน้ 

5) ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 3.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (3,053.47)  
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (99.88)% ซึง่มีสาเหตมุาจากในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้ประมาณการหนี ้
จากคดีฟ้องร้องจํานวน 3.057.27 ล้านบาท  

6) ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทนุทางการเงิน 16.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 16.54 ล้านบาท หรือคิด
เป็นเพิ่มขึน้ 4,034.39% 

7) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.67 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  
(PROFITABILITY RATIO) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  15.46  (25.62) 17.48 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  (21.89) (318.15) (153.09) 
อตัรากําไรอ่ืน (%)  16.43  6.42 6.39 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)  N/A  N/A N/A 
อตัรากําไรสทุธิ (%)  (21.51) (297.46) (143.33) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  (8.70) (181.28) (43.92) 

อัตรากําไรขัน้ต้น 15.46% เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากําไรขัน้ต้นติดลบ (25.62)% โดยมีสาเหตมุา
จากรายได้จากการขายและบริการท่ีลดลงคิดเป็น (45.67)% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ในขณะท่ีต้นทนุขายและ
บริการลดลง (63.44)% เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 ทําให้ในปี 2560 ต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วน  
84.54% ของรายได้จากการขายและบริการ เน่ืองจากในปี 2559 ต้นทุนขายและบริการท่ีแสดงในงบการเงินมี
จํานวน 1,479.834 ล้านบาท โดยในจํานวนนีมี้ด้อยคา่สนิค้าคงเหลือรวมอยู่จํานวน 519.01 ล้านบาท เม่ือหกัด้อย
คา่สนิค้าแล้วต้นทนุขายและบริการของบริษัทท่ีแท้จริงมีจํานวน 960.824 ล้านบาท 

อตัรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั (21.89)% เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน 
(318.15)% โดยมีสาเหตหุลกัจากในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 
3.057.27 ล้านบาท ในส่วนภาระหนีส้ินกับธนาคาร มีจํานวน 3,056.20 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯได้มีการ
ประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงทําให้มีผลกระทบกับภาระหนีท่ี้บริษัทต้องชดใช้จํานวน 
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10,004.47 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยราคาท่ีประเมินมีทรัพย์สินบาง
รายการมีมลูคา่ลดลง ตามมาตรฐานบญัชีเม่ือทรัพย์สนิมีมลูคา่ลดลงจะต้องมีการตัง้ด้อยคา่ของทรัพย์สินดงักลา่ว 
โดยในปีนีบ้ริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ด้อยคา่ของทรัพย์สนิจํานวน 598.51 ล้านบาท 

อตัรากําไรอ่ืน 16.43% เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึง่มีอตัราอตัรากําไรอ่ืน 6.42% โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จาก
การขายสินค้าในร้านสะดวกซือ้, กําไรจากการขายโครงการ, โอนกลบัค่าเผ่ือเงินมดัจําท่ีดิน, รายได้ประมาณการ
หนีส้นิยกเลกิสญัญา และอ่ืนๆ 

อตัรากําไรสทุธิเท่ากบั (21.51)% และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั (8.70)% เพิ่มขึน้จากปีก่อน โดย
เป็นผลมาจากในปี 2559 บริษัทมีการตัง้ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 3.057.27 ล้านบาท 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

1) การบริหารลูกหนี ้

ในปี 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน จํานวน 133.23 ล้านบาท ลดลง  (16.86) ล้าน
บาท หรือลดลงคดิเป็น (11.23)% ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ จํานวน 16.68 ล้านบาท และลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 
จํานวน 116.55 ล้านบาท และมีลกูหนีค้้างชําระเกินกําหนดมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป จํานวน 8.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อน 1.62 ล้านบาท 

ลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท ตัง้คา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูเทา่กบัจํานวนหนีท่ี้คาดวา่จะเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ทัง้นี ้โดยการประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหนีใ้นอดีตควบคูก่ารวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
บริษัทอ่ืน - สทุธิ        
- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 16,675  15,101  -  - 
- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 116,554  134,989  484,476  443,357 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นบริษัทอ่ืน -สทุธิ 133,229  150,090  484,476  443,357 

การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน        
อยู่ในกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้        
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระ
หนี ้
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
-  ไมเ่กิน 3 เดือน 5,033  3,698  -  -  
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,639  2,229  -  -  
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,594  2,388  -  -  
-  มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 8,463  6,840  -  -  
รวมลกูหนีก้ารค้า 16,729  15,155  -  -  
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -  -  
สทุธิ 16,675  15,101  -  -  
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

ลกูหนีอ่ื้น  129,028  128,087  124,602  124,413 
ลกูหนีอ่ื้น – ชดเชยคา่เสียหาย 

จากคดีความ 33,600 
 

33,600  33,600  33,600 
ลกูหนีส้รรพากร 35,664  31,182  -  - 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 53,167  66,906  29,115  29,362 
ดอกเบีย้ค้างรับ 3,762  276  2,699  173 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 10,798  11,426  1,474  4,199 
อ่ืนๆ 8,986  21,574  3,712  6,418 

รวม 275,005  293,051   195,202  198,165 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (158,451)  (158,062)   (158,451)  (158,062) 
สทุธิ 116,554  134,989   36,751  40,103 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 

 
- 

 
-  

 
447,725  403,254 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 133,229  150,090  484,476  443,357 

ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 

เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหต ุ20 บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกนัในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ีขายเป็น
ลกูหนี ้อยา่งไรก็ตาม ลกูหนีร้ายดงักลา่วได้เลกิกิจการไปแล้ว บริษัทจงึได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเสี่ยงทางด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัท 
เอคิว เอสเตทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือ
ควบคมุความเสี่ยงทางด้านการให้สินเช่ือดงักลา่วโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ 
วนัท่ีรายงานและหลกัประกัน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเสี่ยง
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สงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 

2) สินค้าคงเหลือ และการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย 

ในปี 2560 บริษัทมีสนิค้าคงเหลือ - สทุธิ จํานวน 2,338.39 ล้านบาท ลดลง (724.08) ล้านบาทหรือลดลง
คดิเป็น (23.64)% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 

� สินค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทนุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

� สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

� ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค 
คา่ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

� ต้นทนุของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ใน
สภาพและสถานท่ีปัจจบุนั 

� มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นในการขาย 

� กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลงสําหรับสินค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและ
เคล่ือนไหวช้า 

� กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
สินค้าคงเหลือในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์        
ราคาทนุ  2,721,157   3,575,663  1,205,897   1,291,376  
หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ  (469,091)  (598,515)  (130,637)   (132,484) 
สทุธิ  2,252,066   2,977,148  1,075,260   1,158,892  
        
สินค้าคงเหลือในธรุกิจขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  11,217   10,262  -  - 
สินค้าคงเหลือ (ตกแตง่สวน)  503   451  -  - 
รวม  2,263,786   2,987,861  1,075,260  1,158,892 
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 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ท่ีดินรอพฒันา        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 199,375  294,799  158,568  158,568 

เพิ่มขึน้ -  1,106      -      - 

โอนออกไปสนิค้าคงเหลือ -      (96,530)      -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 199,375  199,375  158,568  158,568 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (124,769)  (124,769)  (120,690)  (120,690) 

ท่ีดินรอพฒันา-สทุธิ 74,606  74,606  37,878  37,878 

รวมสนิค้าคงเหลือทัง้สิน้ 2,338,392  3,062,467  1,113,138  1,196,770 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนซึ่งมีราคาทนุ 5.02 ล้านบาท และ
มลูคา่สทุธิตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท นําไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้
   (หน่วย:พนับาท) 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     2,977,148  1,158,892 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่ง
ปี 

130,346  20,616 

บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 2,064  464 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี     (468,209)  (106,559) 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายในระหวา่งปี (4,452)  (4,452) 
มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ     49,469  6,299 
โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 84,407  - 
โอนสนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน     (518,707)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     2,252,066  1,075,260 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 598,515 132,484 
บวก ตัง้สํารองเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 4,452 4,452 
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หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (49,469) (6,299) 
โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (84,407) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 469,091 130,637 

ในปี 2559 บริษัทได้วา่จ้างบริษัทประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระหลายแหง่ ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูกบัตลาดและวิธีคิดจากต้นทนุ และพบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากวา่
มลูคา่ตามบญัชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงจํานวน 469.09 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 
130.64 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกันเงินกู้ ยืม
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ21 และคํา้ประกันคดีความท่ีศาลของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ซึ่งมีมลูค่าสทุธิตาม
บญัชีดงันี ้

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ21) 265,316  563,855  -  188,000 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 272,208  570,747  6,892  194,892 

เน่ืองจากสถานะการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 ทําให้บริษัทถกูระงบัการให้สินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง ดงันัน้ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้ดําเนินการขายโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพฒันาแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นทนุจํานวนเงิน 373 ล้านบาท และมี
มลูคา่ขายของโครงการเท่ากบั 586 ล้านบาท (ประกอบด้วย มลูคา่ขายตามสญัญาจํานวน 444 ล้านบาท และเงิน
จ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างสทุธิกบัเงินมดัจําจากลกูค้าและ อ่ืน ๆ จํานวน 142 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการดําเนินงานภายในกลุม่บริษัท โดยบริษัทได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้แล้วในเดือนมิถนุายน 2559 ทัง้นี ้
บริษัทได้จ่ายชําระคา่นายหน้าในการขายโครงการดงักลา่วแก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ จํานวนเงินประมาณ 
25 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาค่านายหน้าเเละสญัญาเเต่งตัง้
ตวัเเทนกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกันคดีความตามท่ีกล่าวไว้ในหมาย
เหต ุ1 ทัง้นีค้่านายหน้ามีอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกัน เเละค่าธรรมเนียมตวัเเทนมีอัตราร้อยละ 1.5 
ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนัเเต่ไม่เกินจํานวน 150 ล้านบาท โดยบริษัทดงักล่าวจะได้รับชําระคา่ตอบแทนดงักลา่วเม่ือ
การขายท่ีดินสําเร็จเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 บริษัทดงักล่าวได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
จ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนโดยให้บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นรายเดือน ๆ ละ 1.50 ล้านบาท เป็น
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ระยะเวลา 4 เดือนตัง้เเต่เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 2559 รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยค่าธรรมเนียมราย
เดือนทัง้หมดนีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของคา่ธรรมเนียมตวัเเทนดงักลา่ว 

เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 บริษัทมีหนงัสือถึงผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือขอให้
หยดุการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาสําหรับโครงการดังกล่าวจํานวน 453.41 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2559 ผู้ รับเหมาขอนําเงินเบิกล่วงหน้าท่ีคงค้างอยู่จํานวน 80,013,403.32 บาท (ยอด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559) มาหกัเป็นคา่งวดผลงาน, คา่งานเพิ่มดําเนินการแล้วท่ีตกลงกนั และเงินประกนัผลงาน โดยเงินท่ี
จะนํามาหกัเงินเบิกลว่งหน้านี ้ประกอบไปด้วย 

1. เงินคา่ผลงานเดือนสงิหาคม 2559 จํานวน 35,867,382.16 บาท 
2. เงินคา่ผลงานเดือนกนัยายน 2559 จํานวน 29,763,708.64 บาท 
3. เงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัไว้ (Retantion) สะสมถึงเดือนกนัยายน 2559 จํานวน 11,360,420.10 บาท 
4. เงินคา่งานเพิ่ม ท่ีได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 3,052,667.74 บาท 

และผู้ รับเหมาได้รายงานรายละเอียดคา่ใช้จ่าย วสัด ุคา่รือ้ถอน และอ่ืนๆ จํานวน 23.44 ล้านบาท และเรียกความ
เสียหายจํานวน 70.42 ล้านบาท ท่ีจะขอเรียกเก็บ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบงานและเจรจา
ระหวา่งกนั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะดําเนินการจ่ายชําระในข้อท่ี 2 จํานวน 28,986,169.66 บาท ตามท่ีได้มีการตรวจรับงาน โดยนําไป
หกัจากเงินลว่งหน้าทัง้สว่นของข้อ 1 และ 2 

ข้อ 3 เงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัไว้จํานวน 11,321,543.15 บาท บริษัทยงัไม่ได้พิจารณาในเร่ืองนี ้

ข้อ 4 เงินคา่งานเพิ่ม จํานวน 3,052,667.74 บาท บริษัทได้สง่คณะทํางานไปประเมินมลูคา่งานท่ีแท้จริง 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมตใิห้คืนเงินจองให้กบัลกูค้าท่ีขอยกเลกิสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 

3) เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ในปี 2560 บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 1,426.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,182.02 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
คดิเป็น 484.46% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา 1.50  2.50  20,000  50,000  -  - 
เงินกองทนุสว่นบคุคล 5-5.5  -  1,115,500  -  1,115,500  - 
หน่วยลงทนุประเภท            
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กองทนุเปิด            
ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     193,988  395,155  193,988  504 
ซือ้ระหวา่งปี     2,260,045  1,009,500  1,874,495  385,000 
ขายระหวา่งปี     (2,164,033)  (1,210,635)  (2,068,483)  (191,484) 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงจากการ
เปล่ียนแปลง 

           

มลูคา่     509  (32)  -  (32) 
ยอดคงเหลือ            
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     290,509  193,988  -  193,988 

รวม     1,426,009  243,988  1,115,500  193,988 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ
ส่วนบุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจัดการกองทุนส่วน
บคุคลกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋แลกเงินระยะสัน้
อายไุม่เกิน 6 เดือน โดยมีคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของ
กองทนุโดยใช้มลูทรัพย์สนิทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ 

4) เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2560  2559  2560  2559 
          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั 
100  99.90  99.90  100,315  100,315 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 25  99.80  99.80  23,612  23,612 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 

จํากดั 
1  99.93  99.93  1,000  1,000 

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั 1  99.94  99.94  1,000  1,000 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั 1  99.94  99.94  999  999 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 1  99.98  99.98  42,105  42,105 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 54  99.99  99.99  480,998  480,998 
บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั 270  99.99  99.99  170,232  170,232 
รวม       820,261  820,261 
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     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2560  2559  2560  2559 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ       (820,261)  (820,261) 
สทุธิ       -  - 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด 
จํานวน 23.61 ล้านบาท บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 88.03 ล้านบาท บริษัท อควา
เรียส เอสเตท จํากดั จํานวน 198.69 ล้านบาท และบริษัทวิลลา่ นครินทร์ จํากดั จํานวน 170.23 ล้านบาท 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด) 

เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ซือ้ธุรกิจของบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2556 จากผู้ ถือหุ้นเดิมในสดัส่วนร้อยละ 85 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั โดยคิดเป็นมลูค่าจํานวนเงิน 400 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชําระ
ค่าหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 จํานวน 54 ล้านบาท และท่ีเหลือจ่ายชําระเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
จํานวน 346 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั มีเงินลงทนุในบริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
จํากัด สดัส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีมูลค่าจํานวน 1 ล้านบาท ทัง้นีมู้ลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์สทุธิจากหนีส้ินของ
บริษัทย่อยทางอ้อมต่ํากว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม ณ วันท่ีลงทุนในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด 
จํานวนเงิน 0.28 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้เพิ่มการควบคมุในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด (อควาเรียส) ซึ่งเป็น
ผู้ ให้เช่า ขาย ซือ้ และดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยการซือ้หุ้นทุนในบริษัทร้อยละ 15 โดยคิดเป็นมูลค่า
จํานวนเงิน 81.00 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในอควาเรียสเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 
99.99 โดยบริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

การมีอํานาจควบคมุทัง้หมดในอควาเรียสจะทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท วลิล่า นครินทร์ จาํกัด) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุใน
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั จํานวน 2.70 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินประมาณ 170 ล้านบาท ราคาประมาณหุ้นละ 
62.96 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดมิในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีต้องจ่าย
เร่ิมแรก 124.06 ล้านบาท และมลูค่าของผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีบริษัท  ตกลงท่ีจะแบ่งให้แก่ผู้ขายใน
อตัราร้อยละ 80 ของเงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุ (Cost of Goods Sold) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในสญัญา ในการคํานวณผลตอบแทนนีจ้ะคํานวณต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง ณ วันท่ีสิน้สุดโครงการ โดยสมบูรณ์ โดยไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันทําสัญญา  ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 31 
มีนาคม 2560 (ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง) โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการ
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หนีส้ินท่ีต้องจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้น
จํานวน 119.79 ล้านบาทแล้ว และบนัทกึหนีส้นิรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอน
หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

บริษัทบนัทกึถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์ โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท)

เงินสดจ่าย 119,786 
สํารองคา่เสียหายจากภาระคํา้ประกนั 4,278 
ประมาณการหนีส้นิท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม 46,168 
รวมสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ 170,232 

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิ ท่ีบริษัทรับโอน ณ วนัท่ีซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้

 
 (หน่วย:พนับาท) 
  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

 ณ วนัซือ้สินทรัพย์  
ปรับปรุงมลูคา่ตาม 

ราคาจ่ายซือ้  
มลูคา่ท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  30,092  -  30,092 
ลกูหนีอ่ื้น  23,102  -  23,102 
สนิค้าคงเหลือ  424,000  (61,477)  362,523 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  695  -  695 
ทรัพย์สนิรอการขาย  30,000  -  30,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดั  4,697  -  4,697 
อปุกรณ์  13  -  13 
สนิทรัพย์รวม  512,599  (61,477)  451,122 
หนีส้นิ       
เจ้าหนีก้ารค้า  72,760  -  72,760 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  30,000  -  30,000 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  6,250  -  6,250 
เงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  171,880  -  171,880 
หนีส้นิรวม  280,890  -  280,890 
สนิทรัพย์สทุธิ  231,709  (61,477)  170,232 

5) ส่วนประกอบสาํคัญของทรัพย์สินอ่ืน 

ในปี 2560 บริษัทมีส่วนประกอบสําคญัของทรัพย์สินอ่ืน (ไม่รวมเงินลงทุนชั่วคราว, ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน และสนิค้าคงเหลือ - สทุธิ) ตามงบการเงินรวม สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัตอ่ไปนี ้
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หน่วย : พนับาท 2560 
เปล่ียนแปลง  

% 
2559 

เปล่ียนแปลง  
% 

2558 

สนิทรัพย์หมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 828,670 960.52 78,138 4.65 74,664 
สินทรัพย์รอการขาย - - - - 30,000 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 48,012 3.02 46,604 - - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 324,229 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - - - - 79,841 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 89,206 (6.56) 95,467 (34.15) 144,981 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน 9,318 63.53 5,698 - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 141,051 (4.89) 148,307 (4.56) 155,400 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,077,955 0.26 1,075,171 18.25 909,250 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 101,796 (14.61) 119,220 2.21 116,645 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 3,225 (46.21) 5,995 (18.55) 7,360 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 353 (95.71) 8,225 68.51 4,881 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 739,950 148.50 297,763 589.52 43,184 
ท่ีดินรอการพฒันา - สทุธิ - - - - 465,604 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก - - - - 30,085 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

� เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 828.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  
750.53 ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 960.52% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 1,098  1,277  209  269 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 94,270  56,409  5,818  6,317 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 24,989  13,145  10,761  69 

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 7,522  7,307  -  - 
ตัว๋แลกเงินอายไุมเ่กิน 3 เดือน 700,791  -  500,000  - 
รวม 828,670  78,138  516,788  6,655 

� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 48.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1.41
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 3.02% 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

� เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 89.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  (6.26) 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (6.56)% ซึ่งเป็นเงินฝากประจํากับธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกันการออก
หนงัสือคํา้ประกนัโดยธนาคาร 

� ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน 9.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.62 
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 63.53% 

� อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ – สทุธิ 141.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (7.26) 
ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (4.89)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง - โครงการกฤษดาดอย -  -  282,023  287,121 
สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า - บางกอกฟรีเทรด
โซน 141,051  148,307  -  - 
รวม 141,051  148,307  282,023  287,121 

� ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 1,077.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.78  
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 0.26% ประกอบด้วยท่ีดนิ 295.11 ล้านบาท, อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 488.15 
ล้านบาท, สโมสรสนามกีฬาและอ่ืน ๆ 11.66 ล้านบาท, เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ 
63.81 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 219.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 16 

� สิทธิการเช่า – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิการเช่า – สทุธิ 101.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (17.42) ล้านบาท หรือ
คดิเป็นลดลง (14.61)% โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สทิธิการเช่าประกอบด้วย 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 2560  2559 

สิทธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สทิธิการเช่าท่ีดนิเกาะล้าน ชลบรีุ 74,179  87,439 
ข) สทิธิการเช่าโครงการมาลบิบีูช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 19,260  23,112 
ค) สทิธิการเช่าท่ีดนิโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล (หมายเหต ุ16) 8,357  8,669 
รวม 101,796  119,220 

� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ 3.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (2.77) ล้านบาท 
หรือคดิเป็นลดลง (46.21)% ซึง่เป็นคา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์ทัง้จํานวน 

 

� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (7.87) 
ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (95.71)% 

� สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 739.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 442.19 ล้าน
บาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 148.50% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  (2.68)  (64.80)  (33.67) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  (9.40)  (371.78)  (286.30) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.12   0.22   0.23  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ (2.68)% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (9.40)% 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 โดยมีสาเหตมุาจากในปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจากการตัง้ประมาณการ
หนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 3,057.27 ล้านบาท  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.12 เท่า ลดลงปีก่อนเน่ืองจากรายได้รวมลดลง (39.17)% และสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึน้ 29.98% จากปีก่อน 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 
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ในปี 2560 โครงสร้างเงินทนุของบริษัทได้มาจากเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,421.04 
ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมา และใช้ไปของเงินทนุในปี 2560 ดงันี ้

 

หน่วย : พนับาท 2560 
เปล่ียนแปลง 

% 
2559 

เปล่ียนแปลง 
% 

2558 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (1,464,505)  (6,843.28)  21,718   (103.69)  (588,685) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (1,206,004)  (39,255.97)  3,080   (98.49)  203,500  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  3,421,041   (16,143.15)  (21,324)  (86.21)  (154,620) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - สทุธิ  750,532   21,504.26   3,474   (100.64)  (539,805) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี  78,138   4.65   74,664   (87.85)  614,469  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี  828,670   960.52   78,138   4.65   74,664  

� เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน (1,464.51) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 มีเงินสดสทุธิ
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 21.72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการชําระหนีต้ามคํา
พิพากษาตามประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องจํานวน (1,645.87) ล้านบาท 

� เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน (1,206.00) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 มีเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทนุจํานวน 3.08 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน (1,182.02) ล้านบาท 
และเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ จํานวน (72.99) ล้านบาท 

� เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,421.04 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 มีเงินสดสทุธิใช้ไป
ในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน (21.32) ล้านบาท โดยการจดัหาเงินของบริษัทในปี 2560 สว่นใหญ่เป็นเงิน
สดรับจากการเพิ่มทนุจํานวน 3,565.00 ล้านบาท 

2) รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนรวมจํานวน (1,255.01) ล้านบาท จากเงินลงทุนชั่วคราว 
(เงินกองทุนส่วนบุคคล) จํานวน (1,182.02) ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (72.99) 
ล้านบาท  

3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.45  0.69   1.95  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.73  0.07   0.24  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.35)  0.02   (0.45) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.52  29.98   63.19  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 80.75  12.17   5.78  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 0.20  0.47   0.36  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 1,825.00 783.45 1,023.57 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 2.26  19.42   13.29  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 161.50  18.80   27.46  
Cash Cycle (วนั) 1,744.25 776.83 1,001.89 

อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.45 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนท่ี
ประกอบไปด้วย เงินสด ลกูหนี ้และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนีส้ินระยะสัน้ ทําให้มีความคล่องตวัในการชําระหนี ้
ระยะสัน้มากกวา่เม่ือปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.73 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีก่อน สะท้อนให้เห็นสภาพคลอ่งท่ีแท้จริงวา่บริษัทมี
สินทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด (เงินสด, เงินลงทนุชัว่คราว และลกูหนีก้ารค้า) น้อยกว่าหนีส้ินระยะสัน้ และ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (0.35) เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ี 0.02 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานไม่เพียงพอตอ่การชําระหนีส้นิระยะสัน้ของบริษัท 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4.52 เทา่ โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 80.75 วนั แสดงให้เห็นวา่บริษัท
สามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือได้ช้าลงกว่าปี 2559 เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ
ลดลง (45.67)% และมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลง  (11.23)% 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 0.20 เท่า โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 1,825.00 วนั แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทสามารถขายสินค้าได้ช้าลงกว่าปี 2559 เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลง 
(63.44)% และมีสนิค้าคงเหลือ – สทุธิ ลดลง  (23.64)% 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้2.26 เทา่ และมีระยะเวลาชําระหนี ้161.50 วนั ยาวกวา่ปี 2559 ท่ีมีระยะเวลา
ชําระหนี ้18.80 วนั เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการลดลง (63.44)% และมีเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน ลดลง (3.64)% 

วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลายาวขึน้เป็น 1,744.25 วัน เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ียยาวขึน้มาก 

4) ความสามารถในการชาํระหนี ้

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวมในปี 2560 เท่ากับ 3,344.84 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีขนาด
หนีส้ินเท่ากบั 5,145.11 ล้านบาท หรือลดลง (1,800.27) ล้านบาท คิดเป็น (34.99)% โดยส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินท่ี
เกิดขึน้จากประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องจํานวน 2,989.19 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้คา่เสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาจะซือ้จะขายและพฒันาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลกูสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ประมาณ  26.07  ล้านบาท  (ดอกเบีย้คํานวณจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวน 15.60 ล้าน
บาท ) และวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ศาล
ฎีกาพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกบัเจ้าหน้าท่ีกรม
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บงัคบัคดี จ่ายชําระคา่ความเสียหายแล้วจํานวน 7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้บนัทกึรายได้จาก
การกลบัรายการประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง ไว้ จํานวน 26.46 ล้านบาท หกักลบคา่ใช้จ่าย จํานวน 7 ล้าน
บาท คงเหลือ 19.46 ล้านบาท ภายใต้บญัชี “ รายได้อ่ืน” ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัใิห้ผู้บริหารของบริษัทประมาณการคา่เสียหายจากคดีความดงักลา่วและรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
จํานวน 1,630.50 ล้านบาท (สทุธิจากมลูคา่หลกัประกนั) เน่ืองจากมลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริง
ขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ ในปี 
2559 บริษัทได้ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มขึน้จํานวน 3,056.20 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทได้
ประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือการขายท่ีดินหลกัประกนัของคดีความ ดงักลา่วเพิ่มขึน้จํานวน 3.13 ล้านบาท 
และบริษัทได้ชําระคา่ความเสียหายชดใช้แก่ธนาคารกรุงไทย จํานวน 1,635.74 ล้านบาท 

ปัจจุบันโครงสร้างเงินทุนของบริษัทได้มาจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการดําเนินธุรกิจ และชําระหนีต้ามคําพิพากษา ซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทสามารถชําระหนีไ้ด้
ตามเง่ือนไข และมีความสามารถในการชําระหนีเ้พียงพอ 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.93   26.79   0.58  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) N/A   34.65  N/A  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  N/A  0.23   N/A 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ืองและรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของกลุม่บริษัท 
เอคิว เอสเตท เท่ากบั 0.93 เท่า และ 26.79 เท่า ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ
ของบริษัทเทา่กบั 0.92 เทา่ และ 20.25 เทา่ ตามลําดบั)   

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์ นโยบายและกระบวนการจดัการสว่นทนุของบริษัทในระหวา่ง
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 

14.5  ภาระผูกพันด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ของงบ
การเงินประจําปี 2560 ดงันี ้

1)   ภาระคํา้ประกันของธนาคาร 
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ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 89.11 ล้านบาท และ 95.79 ล้านบาท 
ตามลําดบั (สว่นของบริษัท 47.62 ล้านบาท และ 54.14 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการ
ปฏิบตับิางประการตามปกตธิุรกิจ หนงัสือคํา้ประกนัดงักลา่วมีเงินฝากประจํากบัธนาคารของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์
คํา้ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท 

2)   ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

2.1)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
คา่เสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาวา่จ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกันผลงาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 13.38 ล้านบาท และ 34.50 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่ในขณะนีย้งัไม่ทราบผลของคดีความดงักลา่ว นอกจากนีก้ลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทกําลงัอยู่
ในระหว่างการเจรจากบัลกูค้าบางรายซึ่งได้เรียกร้องให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทจ่ายชําระคืนเงินมัดจํา
รับล่วงหน้าของลกูค้าดงักล่าวโดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเช่ือว่าจํานวนท่ีบริษัทบนัทึกไว้ในบญัชีแล้ว
นัน้เพียงพอสําหรับค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีความดังกล่าว ทัง้นี ้อดีตผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อย
ทางอ้อมได้คํา้ประกนัภาระหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าจํานวนประมาณ 0.33 ล้านบาท ให้แก่บริษัท
ยอ่ยทางอ้อม 

2.2)  ภาระผกูพนั 

2.2.1) กลุ่มบริษัทเอคิวเอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลักทรัพย์คํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.2.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 

2.2.3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผูกพันตามสัญญา
ก่อสร้างคงเหลือ 674.84 ล้านบาท และ 994.39 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะบริษัทจํานวน 
163.12 ล้านบาท และ 174.95 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยเป็นงานสาธารณูปโภคและสร้าง
อาคารชดุ จํานวน 510.98 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 163.85 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 : งานสาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 637.68  ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 
356.71ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทงานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 26.79 
ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 136.33 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : งานสาธารณปูโภค
และสร้างอาคารชดุ จํานวน 31.12 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 143.83 ล้านบาท)        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มลูค่าตามสญัญารวมจํานวน 1,588.13 ล้านบาท และ 
2,353.90 ล้านบาท ตามลําดบั และเฉพาะบริษัทจํานวน 451.95 ล้านบาท และ 525.87 ล้าน
บาท ตามลําดบั 
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2.2.4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญา
เช่าดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่26  ปี 8 เดือนถึง 30 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ี
ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไม่ได้ ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 2560  2559 
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 4,126  4,056 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 17,421  16,868 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 88,200  92,878 
รวม 109,747  113,802 

2.2.5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายเก่ียวกับ
สญัญาเช่าช่วงท่ีดินกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง อายสุญัญา 30 ปี จํานวน 15.66  ล้าน
บาท และ 16.14 ล้านบาท ตามลําดบั  

2.2.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดินกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน อายสุญัญา 4 ปี 6 เดือน 19 วนั จํานวน 10.01 ล้านบาท และ
อายสุญัญา 5 ปี 6 เดือน 19 วนั จํานวน 12.21 ล้านบาท ตามลําดบั 

14.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ศนูย์วิจยักสกิรไทยรายงานวา่ แม้เศรษฐกิจในปี 2561 น่าจะฟืน้ตวัตอ่เน่ือง สง่ผลให้ผู้ประกอบการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เช่ือมัน่ และเปิดขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ แตทิ่ศทางการแขง่ขนัในตลาดท่ีอยู่อาศยัยงัคงเป็นไป
อย่างรุนแรง นอกจากนี  ้การขยายตัวของจํานวนท่ีอยู่อาศัยคงค้างยังเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้ ประกอบการ
ตัง้เป้าหมายการเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่อย่างระมดัระวงั ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดว่า จํานวนท่ีอยู่อาศยั
เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะอยูท่ี่ 100,000-108,000 หน่วย ขยายตวัร้อยละ 0-2 จาก
ปี 2560 สําหรับกลยทุธ์ของผู้ประกอบการในปี 2561 น่าจะยงัเป็นการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัตามพืน้ท่ี
เส้นทางขนส่งมวลชน โดยความคืบหน้าของการขยายเส้นทางโครงการขนส่งมวลชน อย่างส่วนต่อขยายสถานี
รถไฟฟ้า เป็นการเปิดพืน้ท่ีใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ปรับกลยทุธ์การลงทนุพฒันาและการขายท่ีอยู่อาศยัแตกตา่ง
กันตามเซ็กเมนต์ โดยผู้ประกอบการท่ีมีท่ีดินในทําเลศกัยภาพ อย่างใจกลางเมือง และศนูย์กลางธุรกิจ สามารถ
เลือกลงทนุพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมระดบับนในรูปแบบ Mixed-use Project เพ่ือสร้างรายได้ในรูปแบบค่า
เช่าพืน้ท่ีเพิ่มเตมิ แม้ตลาดคอนโดมิเนียมระดบับนจะเป็นตลาดท่ีผู้ ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัมีกําลงัซือ้ แตข่นาดตลาดยงัจํากดั 
ประกอบกับความต้องการคอนโดมิเนียมระดับบนได้ถูกดูดซับไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่งผลให้การลงทุนพัฒนา
คอนโดมิเนียมระดบับนในปี 2561 ควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั 
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สําหรับกลยทุธ์ในการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัระดบักลางในปี 2561 น่าจะเป็นการสรรหาทําเลท่ี
เหมาะสม แม้ไม่ได้อยู่ติดกบัพืน้ท่ีเส้นทางขนส่งมวลชน แต่ก็เดินทางได้หลายวิธี หรือเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้
ไม่ยากนกั รวมถึงมีการออกแบบฟังก์ชนัการอยู่อาศยัท่ีครบถ้วน เพ่ือตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่า โดยกลยทุธ์การ
ขายโครงการคอนโดมิเนียม อาจเจาะกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ท่ียงัไม่มีภาระในการ
ผ่อนชําระหนีส้ิน และมองหาท่ีอยู่อาศยัหลงัแรกเป็นของตนเอง ในขณะท่ีกลยทุธ์การขายโครงการแนวราบ อาจ
เจาะกลุม่เป้าหมายท่ีวางแผนขยายครอบครัว รวมถึงกลุม่วยัทํางานท่ีมีรายได้มากขึน้และอยากขยบัจากการอาศยั
อยูใ่นคอนโดมิเนียม มาเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านเด่ียว รวมถึงอาจนําเสนอจดุขายด้านพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีความยืดหยุ่น
มากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคอนโดมิเนียม เช่น การวางแปลนท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถดดัแปลงหรือตอ่เตมิได้ เป็นต้น 

ในส่วนของตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับล่างในปี 2561 น่าจะชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์น่าจะชะลอการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัระดบัล่าง ในขณะเดียวกนั ก็น่าจะยงัคงต้องเร่ง
ทําการตลาดเพ่ือระบายท่ีอยูอ่าศยัคงค้างควบคูก่นัไป 
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15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้จดัโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) อนัประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒิุ ซึง่เป็น

กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ บริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน โดยมีนายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รับตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2560 และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 
ทา่น คือ นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ และ ดร.สรัณยา แสงหิรัญ  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุ 9 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ ไม่มีข้อจํากัดในการรับข้อมูลและได้รับความ
ร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี โดยสอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชมุแต่
ละคราวได้เชิญผู้จดัการฝ่ายเข้าร่วมหารือตามวาระท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้มีการหารือร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ตามความเหมาะสม  ทัง้นีก้ารประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชี เป็นการประชมุ
อิสระจากผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบ
ได้เป็นเป็นผลสําเร็จ พร้อมทัง้ติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ผลการปฏิบตัิงานและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระ สรุปได้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) บริษัทได้กําหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุ
ภายในท่ีดี โดยจัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนเหมาะสม รวมทัง้กําหนด
เป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชีว้ัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร รวมทัง้กําหนดให้มีระเบียบ แผนภมิูและ
คูมื่อการปฏิบตังิานของทกุระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ตระหนักถึงการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 
โดยกําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมทางธุรกิจ อนัได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต ให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับคณุภาพของสินค้า ทําตามสญัญาหรือข้อตกลงท่ีได้เจรจากับลกูค้าไป
แล้ว ผลิตสินค้าหรือให้บริการอย่างมีคณุภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อลกูค้า กําหนดราคาสินค้าท่ีเป็นธรรม
และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะทําให้เกิดนํา้เสีย อากาศเป็นพิษ เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวโดยรอบโครงการ 
ด้วยการปลกูต้นไม้นานาพรรณ เพ่ือสร้างความร่มร่ืนให้กบัผู้อยู่อาศยั จดัให้มีสโมสร สถานท่ีออกกําลงักาย 
สระว่ายนํา้ และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศยัมีสนัทนาการท่ีดีทําให้มีสขุภาพสมบรูณ์และมีความสขุกบัการใช้ชีวิต 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและ สงัคมภายในโครงการโดยสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน
ด้วย   

ทัง้นีค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนยังต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต ใช้ทกัษะและความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทเส่ือมคา่
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หรือสญูหาย ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนจากการปฏิบัติหน้าท่ี  รายงานสถานะและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทัง้ยงัต้องมีจรรยาบรรณต่อลกูค้า  โดยต้องให้ความ
กระจ่างเก่ียวกบัข้อกําหนดและเง่ือนไขของสินค้าและบริการ โฆษณาสินค้าด้วยข้อมลูท่ีถกูต้อง ทัง้นีบ้ริษัทยงั
ส่งเสริมให้มีการอบรมด้านความรู้แก่พนักงานเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับตวัสินค้า หลกัการ
บริการท่ีดีเพ่ือให้เป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า และขัน้ตอนในงานก่อสร้างของบริษัท 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี่ยงซึง่ถือเป็นกลไก
สําคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะทําให้องค์กรบรรลถุึงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 
โดยมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  โดยบริษัทมีการพิจารณาปัญหาและความเส่ียงตา่ง 
ๆ ในการจ้างเหมางานก่อสร้างแนวราบและแนวสงู และหาแนวทาง วิธีแก้ไข เพ่ือควบคมุและลดความเสี่ยง 
โดยการเปิดให้มีผู้ รับเหมาหลายรายมาประกวดราคางานก่อสร้างในแตล่ะประเภท ซึง่มีคณะกรรมการจดัซือ้/
จดัจ้าง เป็นผู้ดแูลการดําเนินการและพิจารณา ประกอบไปด้วยผู้บริหารแต่ละสายงาน รวมทัง้ฝ่ายตรวจสอบ
บัญชีภายในด้วย ทัง้นีผู้้ รับเหมาท่ีได้รับเลือกต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ ความชํานาญ ผลงานในอดีตท่ีมี
คณุภาพ มีบคุลากรในการทํางานอยา่งครบถ้วนและมีราคาต่ําสดุท่ีอยูใ่นงบประมาณของบริษัท  

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) ฝ่ายบริหารได้กําหนด นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ให้
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเม่ือได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรแล้ว 
ผู้ ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดทัง้จากภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบคําสั่ง 
มาตรฐาน นโยบาย แผนงานและวิธีการท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละหน่วยงานมีขัน้ตอนในการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ มีการอนมุตัิ การมอบอํานาจ การตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทานผล
การดําเนินงาน” แตใ่นบางครัง้การปฏิบตังิานอาจเกิดข้อผิดพลาดขึน้ได้ ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากความผิดพลาด
ของคน (Human Error) เม่ือได้ตรวจพบแล้วผู้ปฏิบตังิานก็จะดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขโดยทนัที กรณีท่ีพบ
ข้อผิดพลาดท่ีร้ายแรงผู้ปฏิบตัิงานจะได้รับบทลงโทษสถานหนกัตามมาตรการและกฎระเบียบของบริษัท ในปี
ท่ีผ่านมามีพนกังานโครงการท่ีไม่ได้ปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบจนทําให้เกิดข้อผิดพลาดอนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัท ดงันัน้จึงลงโทษให้ออก รวมทัง้ได้มีการออกหนงัสือตกัเตือนกบัผู้จดัการโครงการ
ด้วยในฐานะหวัหน้างาน 

4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ข้อมลู
ต่างๆ มีความถกูต้องและเป็นปัจจุบนั โดยในการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานได้ใช้ระบบ Oracle เข้ามา
ช่วยในการควบคมุงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งระบบนีมี้การจดัแบ่งฟังก์ชัน่ในการทํางานท่ีสามารถสอบยนัความถกู
ต้องกนัได้ทัง้ในหน่วยงานเดียวกนัและระหว่างหน่วยงาน  ดงันัน้ในการปฏิบตัิงานจึงไม่สามารถทํางานเพียง
คนคนเดียวได้ ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบตัิงานได้ เช่น ระบบการจ่ายเงินไม่สามารถจ่ายเงินซํา้ได้ 
รวมทัง้เช็คทกุฉบบัเป็นเช็คท่ีสัง่จ่าย โดย ระบุผู้ รับ และ มี A/C PAYEE ONLY ด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีตัง้
งบประมาณประจําปีเพ่ือใช้ในการควบคมุคา่ใช้จ่าย โดยใช้ระบบ Oracle เข้ามาควบคมุการใช้งบประมาณทํา
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ให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถใช้งบประมาณเกินได้  เม่ือหน่วยงานใดต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติมต้องทํา
เร่ืองขออนมุตัิและอธิบายเหตผุลท่ีต้องการใช้ นอกจากนีท้างฝ่ายสารสนเทศยงัได้นําระบบการจดัเก็บเอกสาร 
Alfresco มาใช้เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ และคูมื่อ
การปฏิบตังิาน รวมทัง้ขา่วสารตา่งๆได้อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

5. ระบบการติดตาม และประเมินผล (Monitoring) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุ
ด้าน เช่น ด้านบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดแูลทรัพย์สิน
โดยให้ฝ่ายตรวจสอบบญัชีภายในติดตามผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริหารทราบ ส่วนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททุกไตรมาส ถึงผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไปและตามหลกัการมาตรฐานสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย

6. พจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2561

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการตรวจของผู้สอบบญัชี ท่ีได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้
ความสามารถในวิชาชีพและได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยงตา่งๆ รวมถึง
มีความเป็นอิสระในการปฏิบตังิาน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และทําหน้าท่ีได้โดยอิสระ ไม่มีข้อจํากัดในการรับข้อมลูข่าวสารทัง้
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมัน่ว่า บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง ซึง่ยอ่มมีสว่นผลกัดนัให้องค์การมีระบบการบริหารการจดัการท่ีดี เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี มี
ความโปร่งใสในการทํางาน ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย

นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั 
ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ 
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16. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงนิ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งรายงานทางการ
เงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ
อย่างสม่ําเสมอ  และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงัจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน 
เพ่ือให้มีความเช่ือมัน่ตอ่งบการเงินของบริษัท  ดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัทฯ และสามารถป้องกนัการทจุริต หรือ
การดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชี 
ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชี และ
คณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการ
บริหารความเสี่ยงโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
งบการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและสมเหตผุลตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(นายอภิวฒิุ ทองคํา) 
กรรมการ 

(นายสมชาย มีเสน) 
กรรมการ 

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
กรรมการ 

(นายสทุศัน์ จนัก่ิงทอง) 
กรรมการ 
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17. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
เสนอ   ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ บริษัท เอ
คิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจจะเกิดขึน้ ตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผล
การดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข  

(1) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 17 ในเดือนกรกฎาคม 2556  บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระทําการประเมินมลูคา่สิทธิการเช่าดงักลา่วโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูคา่จากรายได้ในอนาคตเท่ากบัอายสุิทธิการเช่าและคิดลด
มาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั และจากท่ีคาดวา่จะลงทนุเพิ่มเตมิในอนาคตเพ่ือพฒันาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 
และปีท่ี 2 ยงัไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไขของตา่งประเทศนัน้ 
จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเลน่ท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้อง
หาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่ารับโอนสิทธิดงักล่าวเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท 
และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
2558 บริษัทย่อยทางอ้อมได้เซ็นหนงัสือแสดงเจตจํานงกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือจดัทําสญัญา
บริหารจดัการโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดงักล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหาร
จดัการโรงแรมออกไปจนกวา่หุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย จงึทํา
ให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 บริษัทต่างประเทศดงักล่าวได้ทํา
หนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยทางอ้อมจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 
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ล้านบาท  ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทยอ่ยทางอ้อมได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูคา่สทิธิ
การเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 79.04 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach on 
Profit Rent Method) ของการให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ในการ
ประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถูกระงับการให้สินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ
หลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัในความสามารถท่ีจะดําเนินการพฒันาโครงการได้
ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 1 โดยข้อมลูตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้
ข้อจํากดัของราคาคา่เช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อตัราคดิลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคูก่บัความเส่ียงจากการลงทนุในทรัพย์สนิ 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัท  เอคิว เอสเตท ได้บนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จํานวน 153.73 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จากข้อจํากัดโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจวา่การคํานวณประมาณรายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิด
ลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการ
ประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่ปกติตามท่ีกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่า
สถานการณ์ดงักล่าวจะคล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนี ้บริษัทย่อยทางอ้อมยงัไม่มีอตัราค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จริงใน
ปัจจุบัน และไม่มีอัตราค่าเช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาดเดียวกันกับสิทธิการเช่าท่ีดินดังกล่าวเพ่ือ
เปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่มาก ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัใน
การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึง่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึง่มีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจงึไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆซึ่ง
เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจบุนัข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับ
เร่ืองเหล่านี ้นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  ข้าพเจ้าได้กําหนดเร่ืองท่ีจะ
กลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของข้าพเจ้า 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และการพิจารณาความเพียงพอคา่เผ่ือมลูคา่ลดลง 

ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทต้องพิจารณาการแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือโดยการประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สนิค้าคงเหลืออยา่งเหมาะสม ตามท่ีเปิดเผยนโยบายการบญัชีไว้ในหมายหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 ท่ีมีข้อบง่ชี ้
ของการด้อยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านีมี้นัยสําคัญต่อการตรวจสอบ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมียอดตามบญัชีสทุธิก่อนค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เป็นจํานวน 2,721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของสินทรัพย์รวม อีกทัง้กระบวนการประมาณการของผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และ
ภาวะการแขง่ขนัทางการตลาด 

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง การทดสอบการบันทึกต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ว่าควรบันทึกเป็นต้นทุนสินค้า
คงเหลือ โดยการตรวจสอบหลกัฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง  สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาคา่เผ่ือมลูค่าลดลงของ
สินค้าคงเหลือ ความสม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์ในการพิจารณา  การวิเคราะห์ในรายละเอียดสําหรับรายการขาย
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินเปรียบเทียบกบัราคาทนุของต้นทนุโครงการแต่ละโครงการ และสอบทานการประมาณ
การมลูค่าท่ีได้รับคืนซึ่งจดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทหรือรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
การพิจารณาการตัง้คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสนิค้าคงเหลือแสดงมลูคา่ได้อยา่งน่าเช่ือถือ และเหมาะสมแล้ว 

การด้อยคา่ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ อธิบายไว้ในหมายเหต ุ16 ท่ีมีข้อบ่งชีข้อง
การด้อยค่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านีมี้นยัสําคญัต่อการตรวจสอบ เน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทมียอดตามบญัชีสทุธิก่อนค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 1,163 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 16.77 ของสินทรัพย์รวม อีกทัง้กระบวนการประเมินของผู้บริหารมีความซบัซ้อนและต้องใช้ดลุย
พินิจค่อนข้างมาก และขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดใน
อนาคต 

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบญัชี 
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการใช้ผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือช่วยในการประเมินข้อสมมติ ข้าพเจ้าได้ให้
ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่กิจการเก่ียวกบัสมมติฐานซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ทดสอบการด้อยค่าท่ีอ่อนไหวมากท่ีสดุ และมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัท่ีสดุต่อการกําหนดมลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

การประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง 

ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการประมาณการหนีส้ินตามภาระหนีส้ินตามกฎหมายหรือภาระหนีส้ินอ่ืน ไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการประมาณการหนีส้ินตามกฎหมายหรือหนีส้ินอ่ืนท่ี
อาจจะเกิดขึน้เป็นความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมียอดตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 2,989 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของหนีส้ินรวม  อีกทัง้กระบวนการประมาณ
การของผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจค่อนข้างมาก และขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามมลูค่าบงัคบั
ขายของหลกัประกนั 

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง ทดสอบการประมาณการค่าเสียหายจากคดีความตามคําพิพากษาของ
ศาล  ทดสอบการเพิ่มขึน้ของการบนัทกึบญัชีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินหลกัประกนัได้ตาม
สญัญาการจัดการทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง ทดสอบการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการขายท่ีดินหลกัประกัน โดยประมาณการจากราคามลูค่าบงัคบัขายของท่ีดิน
หลกัประกนั  ซึง่การประมาณราคามลูคา่บงัคบัขายของท่ีดินหลกัประกนัจดัทําโดยผู้บริหาร โดยใช้ผู้ประเมินอิสระ
ในการประเมินมูลค่าบงัคบัขาย ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการตัง้ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้องได้
อยา่งน่าเช่ือถือ และเหมาะสมแล้ว 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงความเห็นดงักลา่วข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกต 

(1) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบุคคลรวม 27 คนและ
บริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 ในข้อกล่าวหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของ
รัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการ
อนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกันและสนับสนุนจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอ
โครงการขอสนิเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดนิ ปลดภาระหนีธ้นาคารแหง่หนึง่และเสนอขอซือ้หุ้นบริุมสิทธิของจําเลย
ท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวถือครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 และ 
26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้กู้  (จําเลยท่ี 19) และบริษัท
ยอ่ยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดนิจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั 
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เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบัจําเลยท่ี 19 และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 68) ของจําเลยท่ี 19 โดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแตเ่พียงผู้ เดียวแบบไม่ยกเลิกเพิกถอน
ในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ เช่น ค่าถอนการอายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนจําเลยท่ี 19 เพ่ือมิให้
ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 และค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน 
เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ี
จะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักล่าวหลังหัก
ค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะแบ่งกนัในสดัส่วน จําเลยท่ี 19 จะได้รับร้อย
ละ 70 และบริษัทได้รับร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตามหากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากวา่ 300 ล้านบาท บริษัทจะต้อง
ได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ก่อนทําการขายท่ีดิน เม่ือบริษัทและจําเลยท่ี 19 หลดุพ้น
จากความรับผิดกับธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนั
หรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาและความคลอ่งตวัในการดําเนินการ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของจําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัท แต่เม่ือ
สญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ตามเดิม 
บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของจําเลยท่ี 19 จํานวน 30 
ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปีโดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้
ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
จําเลยท่ี 19 ได้โอนหุ้นของจําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัทแล้วและอนมุตัิให้กรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไป
เป็นกรรมการของจําเลยท่ี 19 อย่างไรก็ตาม บริษัทและจําเลยท่ี 19 ไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากบริษัทย่อยของ
จําเลยท่ี 19 ว่าจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือชําระค่าเสียหาย เน่ืองจาก
บริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 19 อยูร่ะหวา่งถกูฟ้องคดีล้มละลาย เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2560 บริษัทถกูฟ้องร้องตอ่
ศาลแพ่งโดยโจทก์ขอให้ (1) เพิกถอนสญัญาจดัการทรัพย์สินและผลประโยชน์ฉบบัลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558  
(2) เพิกถอนการแต่งตัง้และการจดทะเบียนกรรมการ (3) เพิกถอนมติกรรมการ(จําเลยท่ี 2) ตัง้แต่วันท่ี 8 
เมษายน 2559 และ (4) เพิกถอนมตคิณะกรรมการของ (จําเลยท่ี 3) ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2558 โดยศาลนดั
ชีส้องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 ในคดีดงักล่าวทนายความของ
บริษัทมีความเห็นว่าการทําสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัท
สามารถมีสิทธิในการดําเนินการแทนจําเลยท่ี 3 ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และการขายท่ีดินเพ่ือการ
จ่ายชําระค่าเสียหายต่อธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือไม่ให้ต้องส่งผลกระทบท่ีบริษัทฯจะต้องเพิ่มทุนในการชําระ
ค่าเสียหายต่อธนาคาร แต่เม่ือการดําเนินการตามแนวทางของสญัญาตัง้แต่มีการลงนามในเดือนตุลาคม 
2558 จนปัจจุบนัยงัไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใด แต่เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าท่ีดินพิพาทดงักล่าวติดภาระ
จํานองกับธนาคาร ดงันัน้ การจําหน่ายท่ีดินดงักล่าวนอกจาก (1) จําเลยท่ี 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะ
ดําเนินการภายใต้ความยินยอมของธนาคารในฐานะเจ้าหนีเ้ท่านัน้ หรือ (2) ธนาคารสามารถยดึเพ่ือขายท่ีดนิ
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ดงักล่าวได้เช่นกัน เพราะคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ถึงท่ีสุดและมีผล
บงัคบัแล้ว และในช่วงท่ีผา่นมาผลของความพยายามในการเจรจาของบริษัทฯกบัธนาคารก็สามารถบรรลแุนว
ทางการปรับโครงสร้างหนี ้ตลอดจนถึงการนําท่ีดินออกจําหน่ายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจําเลยท่ี 
3 ด้วยเหตุนี ้แม้ว่าจะมีการยกเลิกเพิกถอนสญัญาจัดการทรัพย์สินฯ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการปรับ
โครงสร้างหนี ้หรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯแตป่ระการใด อีกทัง้ยงัเป็นการปลดภาระของบริษัทฯท่ีต้อง
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามสญัญาดงักลา่วด้วย 

จากการตดัสินของศาลฎีกามีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าเง่ือนไขของหนี ้
ผิดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู้  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออก ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยผิดเง่ือนไขเงินกู้ จากสถาบนัการเงินใน
ประเทศ 3 แห่ง ท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินดงักลา่วมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท ซึง่แสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ
หนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นีต้ัง้แต่
วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษาจนถึงปัจจบุนัสถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับสินเช่ือได้หยดุ
การให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว ปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระหนีแ้ล้วทัง้จํานวน 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึงสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกันท่ี
สําคญั ดงันี ้

1. บริษัทจะขอชําระคา่เสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแก่ธนาคาร จํานวนเงิน 1,635,735,380 บาท (ชําระ
แล้วในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560) 

2. ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอันเป็นมูลเหตขุองความ
เสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบงัคบัคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกา โดยจะยงัไม่ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3. หากการดําเนินการบงัคบัคดีกับทรัพย์สินดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 อยัการสงูสดุได้ย่ืนคําขอยดึทรัพย์ ณ ท่ีทําการ ตอ่ศาลฎีกา เพ่ือศาลได้โปรดออก
หมายบงัคบัคดีเพ่ือดําเนินการยึดและอายดัทรัพย์สินของจําเลย โดยโจทก์ได้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของ
จําเลย พบว่าจําเลยท่ี 19 ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ร่วมรับผิดเป็นเงินจํานวน 8,368.73 ล้านบาท  ถือกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินซึ่งตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 97 แปลง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ชีแ้จงว่า 
การดําเนินการออกหมายบงัคบัคดีนัน้เป็นเพียงขัน้ตอนหนึ่งของการบงัคบัคดีเพราะขบวนการบงัคบัคดียงั
จะต้องมีการรังวดัท่ีดินหลกัประกัน วาดแผนท่ีตัง้ของทรัพย์ กําหนดวนัขายทอดตลาด สดุท้าย เปิดประมลู
ขายทอดตลาด สําหรับกรณีนีท่ี้ดินหลกัประกันตัง้อยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวดัสมุทรปราการ ดงันัน้การยึด
ทรัพย์บงัคบัคดี โจทก์ก็ต้องขอให้ศาลมีหมายถึงศาลจงัหวดัสมทุรปราการเพ่ือให้ดําเนินการยดึแทน โดยความ
ปรากฏเป็นท่ียตุิแล้วว่า หนีห้รือจํานวนเงินท่ีศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทคืนแก่สถาบนัการเงินแห่งนัน้ ก็เป็น
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ยอดหนีเ้ดียวกันกับคดีแพ่งท่ีสถาบนัการเงินแห่งนัน้ได้มีการฟ้องท่ีศาลแพ่งตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ี
ศาลแพ่งได้วินิจฉัย ดังนัน้หากมีการขายทรัพย์หลักประกันได้เงินมาเท่าไร ก็ต้องนําเงินมาชําระตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกาก่อนเพราะเป็นผู้ออกหมายบงัคบัคดี แตเ่ม่ือสถาบนัการเงินแห่งนัน้ได้รับเงินดงักล่าวก็
ต้องนํามาหกักบัหนีใ้นสว่นของคดีแพง่ ซึง่ถือวา่สถาบนัการเงินแหง่นัน้ได้รับการชําระหนีบ้างสว่นไปแล้ว 

ส่วนคดีแพ่งท่ีธนาคารดงักล่าวเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทผู้กู้  (จําเลยท่ี 19 ในคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง) กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุน
ทรัพย์ จํานวน  10 ,234 ,752 ,863 .31  บาท  พร้อมดอกเบี ย้ในอัตรา ร้อยละ  15  ต่อปี  ของต้นเ งิน 
8,368,732,100.00 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีเ้สร็จเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 
กันยายน 2560 ศาลพิพากษาในคดีแพ่งให้บริษัทผู้กู้ ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 10 ตอ่ปีของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 จนกว่าชําระเสร็จ
สิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทผู้กู้ นํามาชําระเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออกโดยให้หกั
ดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้หกัเงินต้นตอ่ไป ให้ชําระคา่ธรรมเนียมจดัการเงินกู้  9,700,000 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีของเงินต้นดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549) จนกว่าชําระเสร็จ
สิน้ หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์จํานองออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยดึทรัพย์อ่ืนของบริษัทผู้
กู้   และตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เห็นว่าคดีแพ่งคดีนีเ้ป็นคดีท่ีสถาบนัการเงินแห่ง
หนึง่ ฟ้องบริษัทผู้กู้ ไม่ได้เก่ียวข้องกบับริษัทแตป่ระการใด เน่ืองจากคนละนิตบิคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั 

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน
บางส่วนแล้วจํานวน 1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2560 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระรายหนึ่ง เพ่ือทําการประเมินราคาหลักประกัน
ดงักลา่ว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดมีราคาประเมินเทา่กบั 12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดงักลา่ว
ใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับบุคคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวสทุธิ
จากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงิน 8,924.30 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560  ผู้บริหารคาดว่า
มลูค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวมีจํานวนเงิน ประมาณ 5,800 ล้านบาทอ้างอิงข้อมลูผู้ประเมินราคาอิสระ 
บริษัทได้บนัทึกหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหกัด้วย
ประมาณการมลูค่าหลกัประกันท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้ดงักล่าวข้างต้น และมลูค่าหลกัประกันท่ีจะนํามาหกั
มูลค่าค่าเสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนักการเมือง บริษัทจะนํามาหักได้ไม่เกิน 
8,368.73 ล้านบาท อนึง่ จํานวนภาระหนีท่ี้บริษัทมีภาระผกูพนัจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้หรือลงได้ ตามราคา
ประมลูขายทอดตลาดท่ีจะเกิดขึน้จริงตอ่ไป 

(2) หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 7 และ 8 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัใิห้บริษัทลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัสามแหง่รวม



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2560 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 124 
 

ทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 
สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนีบ้างส่วน จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 (มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้รับ
อนมุตัแิล้ว) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติจัดตัง้
กองทุนส่วนบุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท   และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจดัการ
กองทนุส่วนบคุคลกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋
แลกเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 6 เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของ
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุโดยใช้มลูทรัพย์สนิทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุตัใิห้บริษัทยอ่ยแห่ง
หนึ่งลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตัว๋
ไปอีกจนถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 (ได้รับอนมุตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แล้ว) 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจําปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้ สอบบัญชีนี ้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืนความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฎว่าข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่เม่ือ
ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลดําเนินการแก้ไข
ข้อมลูท่ีแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาหรับ
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การดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้ บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล คือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่ม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่
ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบ
การเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 

� ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมไม่วา่
จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความ
เส่ียงเหล่านัน้และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงู
กวา่ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคดิการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานการตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคมุภายใน 

� ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร 

� สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่
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เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

� ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงิน
รวมแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

� ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนด
แนวทางการควบคมุดแูลและการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน
ระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่
ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ี
ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลข้าพเจ้าได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเร่ือง
สําคญัในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 

 
(นายเจษฎา หงัสพฤกษ์)                                
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3759 
บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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18. งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
สนิทรัพย์          
    พนับาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 
สนิทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7  828,670  78,138  516,788  6,655 
เงินลงทนุชัว่คราว 8  1,426,009  243,988  1,115,500  193,988 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 9  133,229  150,090  484,476  443,357 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10  2,338,392  3,062,467  1,113,138  1,196,770 
สินทรัพย์รอการขาย 12  -  -  -  - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั   48,012  46,604  28,217  26,704 
เงินมดัจําห้องชดุและท่ีดิน-สทุธิ 11  -  -  -  - 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน   4,774,312  3,581,287  3,258,119  1,867,474 
           
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ 14  -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 13, 31  89,206  95,467  51,012  57,273 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน   9,318  5,698  1,632  1,726 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 1,6  -  -  3,194,911  2,950,282 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 15  141,051  148,307  282,023  287,121 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 16  1,077,955  1,075,171  35,651  42,275 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 17  101,796  119,220  -  - 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 18  3,225  5,995  1,864  2,784 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19  353  8,225  -  - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน   739,950  297,763  10,076  - 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   2,162,854  1,755,846  3,577,169  3,341,461 
           
รวมสนิทรัพย์   6,937,166  5,337,133  6,835,288  5,208,935 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
    พนับาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 
หนีส้ินหมุนเวียน          
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   -  500  -  10 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 6  235,296  244,194  218,957  209,845 
หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้          
 ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 21  1,012  992  1,012  992 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ 1, 21  -  26,718  -  26,718 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,9,16,21  62,197  119,358  -  - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 17, 22  2,615  3,414  776  997 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 6  -  -  24,854  24,854 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง 1, 20  2,989,194  4,650,717  2,988,431  4,649,990 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน   3,290,314  5,045,893  3,234,030  4,913,406 
           
หนีส้ินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 1, 9,16,21  -  40,000  -  - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 22  1,477  4,137  -  776 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน   2,374  2,339  -  - 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19  2,649  2,853  -  - 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 23  1,858  3,716  1,581  3,474 
ประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม   46,168  46,168  46,168  46,168 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน   54,526  99,213  47,749  50,418 
           
รวมหนีส้นิ   3,344,840  5,145,106  3,281,779  4,963,824 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)          
    พนับาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

           
  หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทนุเรือนหุ้น 24         
-  ทนุจดทะเบียน           
 หุ้นสามญั   23,318.36  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท     11,659,181    11,659,181 

 หุ้นสามญั 294,012.03  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท   147,006,013    147,006,013   

-  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว          
 หุ้นสามญั 12,673.97 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   -  6,337,341  -  6,337,341 
 หุ้นสามญั 85,314.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   42,657,341    42,657,341   
สว่นเกิน(สว่นต่ํา)มลูคา่หุ้น   (32,754,991)  4  (32,754,991)  4 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ (สว่นเกินมลูค่าทนุอ่ืน)   153,537  153,537  153,537  153,537 
สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุในบริษัทย่อย   (47,939)  (47,939)  -  - 
ขาดทนุสะสม   (6,415,622)  (6,250,916)  (6,502,378)  (6,245,771) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ   3,592,326  192,027  3,553,509  245,111 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   -  -  -  - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ   3,592,326  192,027  3,553,509  245,111 

           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   6,937,166  5,337,133  6,835,288  5,208,935 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 

           
รายได้จากการขายและบริการ          
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   538,908  1,088,366  135,917  753,183 
 รายได้จากกิจการโรงแรม    83,504  75,299  -  - 
 รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   17,540  13,993  -  - 
 รายได้คา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย   -  325  -  - 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   639,952  1,177,983  135,917  753,183 
           
ต้นทุนขายและบริการ          
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์   (423,190)  (1,354,885)  (104,712)  (660,106) 
 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม    (106,936)  (114,376)  -  - 
 ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   (10,886)  (10,570)  -  - 
 ต้นทนุคา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย   -  (3)  -  - 
รวมต้นทุนขายและบริการ   (541,012)  (1,479,834)  (104,712)  (660,106) 
           
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น   98,940  (301,851)  31,205  93,077 
 รายได้จากการจดัการธุรกิจ   9,697  13,514  30,400  46,400 
 ดอกเบีย้รับ   46,815  3,416  181,197  131,782 
 รายได้อ่ืน   69,330  63,927  52,479  40,305 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย   224,782  (220,994)  295,281  311,564 

 คา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย   (49,972)  (142,780)  (22,195)  (94,634) 
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (310,489)  (295,977)  (143,211)  (130,829) 
 หนีส้งสยัจะสญู   (600)  (30,685)  (381,910)  (484,778) 
 ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย   -  -  -  (480,565) 
 คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง   (3,808)  (3,057,273)  (3,772)  (3,057,237) 
รวมค่าใช้จ่าย   (364,869)  (3,526,715)  (551,088)  (4,248,043) 
           
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้   (140,087)  (3,747,709)  (255,807)  (3,936,479) 
ต้นทนุทางการเงิน   (16,951)  (410)  (800)  (126) 

           
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้   (157,038)  (3,748,119)  (256,607)  (3,936,605) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 19  (7,668)  3,610  -  - 

           
ขาดทุนสําหรับปี   (164,706)  (3,744,509)  (256,607)  (3,936,605) 
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กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน          
รายการที่ไม่จัดประเภทเข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง          
 องค์ประกอบอ่ืนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน   -  (3,110)  -  (3,510) 
 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง  -  (3,110)  -  (3,510) 

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สทุธิจากภาษี   -  (3,110)  -  (3,510) 

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   (164,706)  (3,747,619)  (256,607)  (3,940,115) 

           
การแบ่งปันขาดทุนสาํหรับปี          
 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   (164,706)  (3,744,509)  (256,607)  (3,936,605) 
 สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ   -  -  -  - 
    (164,706)  (3,744,509)  (256,607)  (3,936,605) 

           
การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม          
 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   (164,706)  (3,747,619)  (256,607)  (3,940,115) 
 สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ   -  -  -  - 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   (164,706)  (3,747,619)  (256,607)  (3,940,115) 

           
ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน          
 ขาดทนุจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 28  (0.0036)  (0.2954)  (0.0057)  (0.3106) 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

   งบการเงินรวม (พนับาท) 
         สว่นตํ่ากว่าทนุ         
   ทนุเรือนหุ้น      จากการเพิ่ม    รวม  สว่นได้เสีย  รวม 
   ที่ออกและ  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ  สดัส่วนการลงทนุ    สว่นของผู้ ถือหุ้น  ที่ไมม่ี  สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 หมายเหต ุ  ชําระแล้ว  มลูค่าหุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ในบริษัทย่อย  ขาดทนุสะสม  บริษัทใหญ่  อํานาจควบคมุ  สทุธิ 
                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   356  -  60  -  -  416  -  416 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  -  (3,747,619)  (3,747,619)  -  (3,747,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   6,337,341  4  153,537  (47,939)  (6,250,916)  192,027  -  192,027 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั 24  36,320,000  (32,754,995)  -  -  -  3,565,005  -  3,565,005 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  -  (164,706)  (164,706)  -  (164,706) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   42,657,341  (32,754,991)  153,537  (47,939)  (6,415,622)  3,592,326  -  3,592,326 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
            
   ทนุเรือนหุ้นที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     
 หมายเหต ุ  และชําระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ขาดทนุสะสม  สทุธิ 
            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   6,336,985  4  153,477  (2,305,656)  4,184,810 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   356  -  60  -  416 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  (3,940,115)  (3,940,115) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   6,337,341  4  153,537  (6,245,771)  245,111 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั 24  36,320,000  (32,754,995)  -  -  3,565,005 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  (256,607)  (256,607) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   42,657,341  (32,754,991)  153,537  (6,502,378)  3,553,509 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

       พนับาท 
       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       2560  2559  2560  2559 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         
 ขาดทนุสําหรับปี  (164,706)  (3,744,509)  (256,607)  (3,936,605) 
 รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน         
 กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน       
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  21,687  234,754  (41,152)  109,641 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  (3,621)  -  93  - 
   สินค้าคงเหลือลดลง  366,997  241,483  86,345  363,229 
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้  3,745  15,151  -  859 
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้(ลดลง)  (17,634)  (127,159)  9,112  (141,145) 
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้  35  -  -  - 
   คา่เส่ือมราคา คา่สญูสิน้และค่าตดัจําหน่าย  88,464  55,703  19,131  10,600 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -  -  -  480,565 
   (กลบัรายการ) ค่าเผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร  13,302  (1,295)  -  - 
   (โอนกลบั) คา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ  (74,757)  318,727  (1,847)  55,945 
   (โอนกลบั) คา่เผ่ือจากการลดมลูค่าเงินมดัจําคา่ท่ีดิน  (12,076)  -  (12,076)  - 
   คา่เผ่ือการด้อยค่าของคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี  -  2,038  -  - 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเช่า  -  7,425  -  - 
   ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องร้อง  (1,645,867)  (17,242)  (1,645,867)  (17,242) 
   (โอนกลบั) ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน         
    เม่ือเกษียณอาย ุ  586  288  521  215 
   (โอนกลบั)ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมูบ้่าน  27  (87)  -  - 
   คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีสิ้นจากการยกเลิกสญัญา  -  666  640  630 
   (กําไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูค่ายติุธรรม         
    ของเงินลงทนุชัว่คราว  -  32  -  32 
   (โอนกลบั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (600)  30,685  381,910  484,778 
   (โอนกลบั) สํารองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  3,132  3,056,198  3,132  3,056,198 
   ขาดทนุจากการตดับญัชีเงินมดัจําสินค้าคงเหลือ  -  16,942  -  - 
   กําไรจากการจําหน่ายโครงการ  -  (26,815)  -  (26,815) 
   (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  5,078  (255)  (5)  (42) 
   รายได้อ่ืน  (206)  (2,054)  -  (205) 
   รายได้จากการยกเลิกสญัญา  (18,788)  (284)  (19,464)  (284) 
   คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  7,668  (3,610)  -  - 
   เงินสดรับจากเงินมดัจําห้องชดุและท่ีดิน-สทุธิ  2,000  -  2,000  - 
   ดอกเบีย้รับ  (46,815)  (3,417)  (181,197)  (131,782) 
   ดอกเบีย้จ่าย  16,950  410  800  126 
   รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร  (1,455,399)  53,775  (1,654,531)  308,698 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

       พนับาท 
       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       2560  2559  2560  2559 
              
 กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน         
   เงินสดจ่ายภาษี  (6,692)  (28,298)  (1,513)  (6,811) 
   ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน  (2,414)  (3,759)  (2,415)  (3,759) 
   กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (1,464,505)  21,718  (1,658,459)  298,128 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         
  เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  6,261  49,514  6,261  (434) 
  เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง  (1,182,021)  201,135  (921,512)  (193,516) 
  เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -  (163)  (878)  (10,826) 
  เงินสดรับจากการขายท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์  65  5,450  15  4,955 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (72,992)  (253,073)  (181)  (2,931) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (83)  (330)  -  - 
  เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการเช่า  -  (10,000)  -  - 
  เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพ่ิมขึน้  -  -  (578,992)  (1,303,128) 
  เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  -  -  91,846  1,216,163 
  รับดอกเบีย้  42,766  10,547  39,277  723 
 กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,206,004)  3,080  (1,364,164)  (288,994) 

              
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         
  เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ  3,565,005  416  3,565,005  416 
  เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะยาว  -  40,539  -  539 
  เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว  (130,189)  (56,364)  (30,000)  (3,842) 
  เงินสดท่ีผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีสิ้น         
   ซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน  (3,725)  (3,409)  (997)  (956) 
  จ่ายดอกเบีย้  (10,050)  (2,506)  (1,252)  (2,081) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  3,421,041  (21,324)  3,532,756  (5,924) 

              
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ  750,532  3,474  510,133  3,210 

              
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  78,138  74,664  6,655  3,445 

              
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  828,670  78,138  516,788  6,655 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

       พนับาท 
       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2560  2559  2560  2559 
              
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด         
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด         
1) ในระหวา่งปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสินค้าคงเหลือ  2,064  45,631  464  1,927 

2) ซือ้สินทรัพย์ถาวรโดย         
 - ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  -  4,540  -  - 
 - จ่ายเงินสด  72,992  253,073  181  2,931 
 รวม    72,992  257,613  181  2,931 

3) ในระหวา่งปีมีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว         
 ท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีต้ามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 และ 21  -  26,718  -  26,718 

              
4) ในระหวา่งปี 2560 บริษัทได้โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 434.30 ล้านบาทเน่ืองจากบริษัทหยดุชะงกัการก่อสร้าง 
  และยงัไม่มีแผนก่อสร้างภายในหนึง่ปี         
5) ในระหวา่งปี 2560 บริษัทได้โอนเงินมดัจําห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ เป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 10.08 ล้านบาท    
  เน่ืองจากบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธ์ิของห้องชดุแล้ว         
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บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาและ
การค้าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทย้ายสํานกังานจดทะเบียนมาตัง้อยูเ่ลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

สถานะของบริษัท    
(ก) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้

พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบุคคลและนิติบุคคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 
ในข้อกลา่วหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่ง
หนึง่) กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุติัให้สนิเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลย
ท่ี 18 ถงึ 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 ถงึ 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสนิเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดินปลด
ภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่ง และเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวถือ
ครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาท แก่
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้กู้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด (“โกลเด้น”) 
(จําเลยท่ี 19) และบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากดั  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 
19 ได้มีท่ีดินจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระหนึ่ง
ราย เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกนัดงักลา่ว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดมีราคาประเมินเทา่กบั 
12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดงักล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกบับคุคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่า
มลูค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงินประมาณ 8,924.30 ล้านบาท 
และในปี 2559 ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคบัขายท่ีดินดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 5,800 ล้านบาท กรม
บงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560  ปรากฎว่าในวนั
ดงักลา่วเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้รับแจ้งคําสัง่งดการบงัคบัดคีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งการงดการบงัคบัคดีดงักล่าวจะมีผลไปจนกว่าศาล
ฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจึงได้ทําการงดการขายทอดตลาดท่ีดิน
หลกัประกนัดงักล่าวตามคําสัง่ของศาลฎีกา ทัง้นี ้การท่ีศาลฎีกามีคําสัง่งดการบงัคบัคดีนัน้ สืบเน่ืองมาจาก
การท่ีจําเลยท่ี 3 ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งศาลฎีกาได้
ทําการนดัไต่สวนคําร้องดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 โดยศาลฎีกาได้มีคําสัง่ให้สําเนาคําร้องดงักล่าว
ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีและคู่ความท่ีเก่ียวข้องทราบโดยให้คู่ความท่ีเก่ียวข้องทําการคดัค้านคําร้องดงักล่าว
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับสําเนาคําร้อง และให้เล่ือนคดีไปนัดไต่สวนคําร้องดงักล่าวในวนัท่ี 5 และ 8 
มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหวา่งท่ีศาลฎีกาวินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกวา่ศาลฎีกาจะมี
คําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
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(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชุม

ใหญ่ของศาลฎีกาวา่ไมเ่หน็ด้วยกบัคําพิพากษาในสว่นของการกําหนดคา่แหง่ความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้ร้อง
ขอต่อท่ีประชมุใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูค่าค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น 
เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วยงัไมไ่ด้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 13.17 
ล้านหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไปเม่ือใดและ
ได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หกัเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมนิูเคชัน่ 
จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วไปเป็นค่าจองหุ้นสามญั
จํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชมุใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไมรั่บคําอทุธรณ์ดงักลา่ว 

(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กับ โกลเด้นและบริษัท 
โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68) ของ 
โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจัดการในการขาย
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแตเ่พียงผู้ เดียว แบบไมย่กเลกิเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา ใน
การนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการอายดั
ท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างสว่นของการ์เด้นโฮมและ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือ
นํามาใช้ในการนี ้ซึ่งโกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากบัต้นทนุทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้
จากการขายท่ีดินดงักล่าวหลงัหกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะแบ่งกนัใน
สดัสว่นดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อยา่งไรก็ตาม หากกําไรท่ี
ได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากโปรเกรสก่อนทําการขายท่ีดิน เม่ือ
บริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่
เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อกนัอีกต่อไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญาและความ
คลอ่งตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่บริษัท แตเ่ม่ือ
สญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดิม บริษัทตกลงให้บริษัท
ย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้ว
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของโกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว 
และอนมุติักรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อย่างไรก็ตาม บริษัทและโกลเด้น
ไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือ
ชําระค่าเสียหาย เน่ืองจากปัจจุบันการ์เด้นโฮมได้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าเจ้าหนีร้ายท่ี
เป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้นัไปเรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดีล้มละลาย ดงันัน้
ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานตอ่ศาล เพ่ือขอยกเลกิการล้มละลายตามขัน้ตอนตอ่ไป 
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เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2560 บริษัทถกูฟ้องร้องตอ่ศาลแพง่โดยโจทก์ขอให้ (1) เพิกถอนสญัญาจดัการทรัพย์สิน
และผลประโยชน์ฉบบัลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558  (2) เพิกถอนการแตง่ตัง้และการจดทะเบียนกรรมการ (3) เพิก
ถอนมติกรรมการของบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (จําเลยท่ี 2)ตัง้แต่วนัท่ี 8 เมษายน 
2559 และ(4)เพิกถอนมติคณะกรรมการของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (จําเลยท่ี 3) 
ตัง้แต่วนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 โดยศาลนดัชีส้องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีในวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2560 ในคดีดงักลา่วทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าการทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์
ฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถมีสิทธิในการดําเนินการแทนบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล 
พาร์ค จํากัด (“บริษัท โกลเด้นฯ”) ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และการขายท่ีดินเพ่ือการจ่ายชําระ
ค่าเสียหายต่อธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) (“ธนาคาร”) เพ่ือไม่ให้ต้องส่งผลกระทบท่ีบริษัทฯจะต้องเพิ่ม
ทนุในการชําระค่าเสียหายต่อธนาคาร แต่เม่ือการดําเนินการตามแนวทางของสญัญาตัง้แต่มีการลงนามใน
เดือนตุลาคม 2558 จนปัจจุบันยังไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใด แต่เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าท่ีดินพิพาท
ดังกล่าวติดภาระจํานองกับธนาคาร ดังนัน้ การจําหน่ายท่ีดินดังกล่าวนอกจาก (1) บริษัทโกลเด้นฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะดําเนินการภายใต้ความยินยอมของธนาคารในฐานะเจ้าหนีเ้ทา่นัน้ หรือ (2) ธนาคาร
สามารถยึดเพ่ือขายท่ีดินดังกล่าวได้เช่นกัน เพราะคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ถึงท่ีสดุและมีผลบงัคบัแล้ว และในช่วงท่ีผ่านมาผลของความพยายามในการเจรจาของบริษัทฯกบั
ธนาคารก็สามารถบรรลแุนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้ตลอดจนถึงการนําท่ีดินออกจําหน่ายได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากบริษัทโกลเด้นฯ ด้วยเหตนีุ ้แม้ว่าจะมีการยกเลิกเพิกถอนสญัญาจดัการทรัพย์สินฯ ก็
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี ้หรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯแต่ประการใด อีกทัง้ยงั
เป็นการปลดภาระของบริษัทฯท่ีต้องให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามสญัญาดงักลา่วด้วย 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไขของ
หนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู้  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงินใน
ประเทศ 3 แห่งท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินดงักลา่วมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท  ซึง่แสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ
หนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ีศาลฎีกาตดัสนิพิพากษา จนถงึปัจจบุนั สถาบนัการเงินทกุแหง่ท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับสนิเช่ือได้
หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว ปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระหนีแ้ล้วทัง้จํานวน 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัทได้
ย่ืนหนังสือขอแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้ับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ี
ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี  ้ไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมูลค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกันเพ่ือไปชําระหนี ้
ให้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจุบนั
บริษัทยงัไมท่ราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักลา่ว และท่ีประชมุรับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ี
เป็นหลกัประกนั พบวา่ มีผู้บกุรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจงึประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็น 
เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาจดัการทรัพย์สนิเพิ่มเติมอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท  
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ต่อมาตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชมุ
รับทราบว่า เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคารในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอม
ความในคดีแพง่ท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้วจงึ
ให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วยว่า 
หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการส่งเร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินของบริษัทใน
สญัญา  ปัจจบุนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับแจ้ง
ถงึการสง่เร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนังสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคารไม่
สามารถรับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทํา
หนงัสือแจ้งให้ดําเนินการ(1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ทําสญัญาประนีประนอม
ยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนงัสือท่ี ปคส.007/2560 ลง
วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560 (2) ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปฎิบติัตามคํา
พิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และ
ดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 
2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคับคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกบัผู้บริหารของธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคารรับทราบ
วา่บริษัทอยูร่ะหวา่งดําเนินการเพิ่มทนุและหากไมมี่ข้อขดัข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือวา่จะสามารถระดมทนุ
ในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ โดยในชัน้นี  ้
ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้ต่อไปในวนัท่ี 
6 กรกฎาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 บริษัทได้มีหนงัสือถงึธนาคารกรุงไทย โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัท่ีสําคญั ดงันี ้

1. บริษัทจะขอชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแก่ธนาคาร จํานวนเงิน 1,635,735,380 บาท 
(ชําระแล้วในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560) 

2. ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอนัเป็นมลูเหตขุองความ
เสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบงัคบัคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาของ
ศาลฎีกา โดยจะยงัไมดํ่าเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3. หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินดงักล่าวข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 อยัการสงูสดุได้ย่ืนคําขอยึดทรัพย์ ณ ท่ีทําการ ต่อศาลฎีกา เพ่ือศาลได้โปรดออก
หมายบงัคบัคดีเพ่ือดําเนินการยึดและอายดัทรัพย์สินของจําเลย โดยโจทก์ได้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของ
จําเลย พบวา่จําเลยท่ี 19 (บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั) ซึง่ศาลได้พิพากษาให้ร่วมรับ
ผิดเป็นเงินจํานวน 8,368.73 ล้านบาท  ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึ่งตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 97 
แปลง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ชีแ้จงว่า การดําเนินการออกหมายบงัคบัคดีนัน้เป็นเพียงขัน้ตอน
หนึ่งของการบงัคบัคดีเพราะขบวนการบงัคบัคดียงัจะต้องมีการรังวดัท่ีดินหลกัประกนั วาดแผนท่ีตัง้ของทรัพย์ 
กําหนดวันขายทอดตลาด สุดท้าย เปิดประมูลขายทอดตลาด สําหรับกรณีนีท่ี้ดินหลกัประกันตัง้อยู่ในเขต
อํานาจศาลจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันัน้การยึดทรัพย์บงัคบัคดี โจทก์ก็ต้องขอให้ศาลมีหมายถึงศาลจังหวดั
สมุทรปราการเพ่ือให้ดําเนินการยึดแทน โดยความปรากฏเป็นท่ียุติแล้วว่า หนีห้รือจํานวนเงินท่ีศาลฎีกา
พิพากษาให้บริษัทคืนแก่ธนาคารกรุงไทย  ก็เป็นยอดหนีเ้ดียวกนักบัคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทยได้มีการฟ้องท่ี
ศาลแพ่งตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ีศาลแพ่งได้วินิจฉยั ดงันัน้หากมีการขายทรัพย์หลกัประกนัได้เงินมา
เท่าไร ก็ต้องนําเงินมาชําระตามคําพิพากษาของศาลฎีกาก่อนเพราะเป็นผู้ ออกหมายบังคับคดี แต่เม่ือ
ธนาคารกรุงไทยได้รับเงินดงักลา่วก็ต้องนํามาหกักบัหนีใ้นส่วนของคดีแพ่ง ซึง่ถือว่าธนาคารกรุงไทยได้รับการ
ชําระหนีบ้างสว่นไปแล้ว 

ส่วนคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นบัถดั
จากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ศาลพิพากษาใน
คดีแพ่งให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต่ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 จนกว่า
ชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัดนํามาชําระเม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2547 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออกโดยให้หกัดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้หกัเงินต้นต่อไป ให้
ชําระค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู้  9,700,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี ของเงินต้นดงักล่าว 
นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549) จนกว่าชําระเสร็จสิน้ หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์
จํานองออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยดึทรัพย์อ่ืนของบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
และตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เห็นว่าคดีแพ่งคดีนีเ้ป็นคดีท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) ฟ้องบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด เป็นจําเลย ไม่ได้เก่ียวข้องกับบริษัทแต่
ประการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืน
อทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน
บางสว่นแล้วจํานวน 1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 
17 - 21 กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
   (หน่วย:ล้านบาท) 
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มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  125.35 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จ่ายในการโอน (ราคาประเมินท่ีดินจากกรมท่ีดิน)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800.00) 
 ชําระคา่เสียหายจากการชดใช้  (1,635.74) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  3,054.09 

* บริษัทมีการประเมินท่ีดินหลกัประกนัใหม่ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ของบริษัท 
เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีราคาประเมินจํานวน 11,600 ล้านบาท 
และมีมลูค่าบงัคบัขายสทุธิจํานวน 5,800 ล้านบาท (ในงบการเงินปี 2558 ราคาประเมินท่ีดินหลกัประกนัและมลูค่า
บงัคบัขายสทุธิ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 จํานวนเงิน 12,749 ล้านบาท และ 8,924 
ล้านบาท ตามลําดบั) 

มลูค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักล่าวให้ได้ใน
ราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูค่าหลกัประกันท่ีจะนํามาหกัมลูค่าค่าเสียหายตามคําพิพากษา
คดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท(อนึ่ง จํานวนภาระหนีท่ี้บริษัท
มีภาระผกูพนัจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้หรือลงได้ ตามราคาประมลูขายทอดตลาดท่ีจะเกิดขึน้จริงต่อไป)  และการ์
เด้นโฮมจะไมใ่ช้สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมบญัชีตา่งๆ ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยทางตรงและทางอ้อมซึง่
บริษัทมีอํานาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงในบริษัทยอ่ยดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ดงันี ้

     สัดส่วน (ร้อยละ) 

  
ลักษณะธุรกจิ 

  
การถือหุ้น 

 31 ธันวาคม  
2560 

 31 ธันวาคม
2559 

บริษัทย่อย        
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนา

การและให้บริการโรงแรม
และรีสอร์ท 

 ทางตรง  99.94  99.94 

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั  บริหารงานด้านการขาย  ทางตรง  99.94  99.94 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 
บริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์  ทางตรง  99.93  99.93 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางตรง  99.90  99.90 
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     สัดส่วน (ร้อยละ) 

  
ลักษณะธุรกจิ 

  
การถือหุ้น 

 31 ธันวาคม  
2560 

 31 ธันวาคม
2559 

       อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางตรง  99.80  99.80 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และ

ให้บริการ 
 ทางตรง  99.98  99.98 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและ
ดําเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

 ทางตรง  99.99  99.99 

บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางตรง  99.99  99.99 
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั 

(ถือหุ้นผา่นบริษัท ธานนท์  
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางอ้อม  99.99  99.99 

บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
(ถือหุ้นผา่นบริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั) 

 

พฒันาและให้บริการสนัทนา
การและให้บริการโรงแรม

และรีสอร์ท 

 ทางอ้อม  99.99  99.99 

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท จํากดั 
(ถือหุ้นผา่นบริษัท อควาเรียส เอสเตท 
จํากดั) 

ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและ
ดําเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

 ทางอ้อม  99.99  99.99 

รายการบญัชีระหวา่งกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ท่ีมีนยัสําคญัได้ถกูตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัท 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุสทุธิและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย ส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและภายใต้สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

3. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบติั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายถงึมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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เพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้จากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี ้ซึง่ได้นําเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือใช้ในประเทศ 

3.2 เกณฑ์การวดัมลูคา่ 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทนุเดิม (เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบาย
บญัชี) 

3.3 สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินนีจ้ัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท  
ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

4. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง 

ก. มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องและส่ง
ผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัตอ่บริษัท ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชดัเจนในหลายประเดน็ท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีทําให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะต้องเปิดเผยข้อมลูให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมี
ตอ่ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบใุน TAS 1 อาจจําเป็นต้องแสดงแยกจากกนั
หากเก่ียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนีย้งัมีแนวปฏิบติัใหม่
ของการใช้การรวมยอด  

- หมายเหตปุระกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตปุระกอบงบการเงินไม่จําเป็นต้องเรียงลําดบัตามลําดบั
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย - สว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ี
เกิดจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียจะถกูจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถกูจดัประเภทใหม่ไปยงั
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือได้กําหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ข้อมลูท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่าง
กาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจ้ะต้องอ้างอิงจาก
งบการเงินระหวา่งกาล 
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ไปถงึยงัรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมลูดงักลา่วอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถงึรายงานอ่ืนท่ีมี
ข้อมลูนัน้ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว
ไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญักบับริษัท 

ข. มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกบับริษัทซึ่งยงัไม่ได้นํามาตรฐานท่ี
ปรับปรุงใหมด่งักลา่วมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ มีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงในหนีส้ินของกิจการท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมจัดหาเงินทัง้ท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ี
ไมใ่ช่เงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงิน
ได้รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมท่ีมีจํานวนต่ํากว่ามลูค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ใน
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

-  กรณีสนิทรัพย์ท่ีวดัด้วยมลูคา่ยติุธรรมมีมลูคา่ต่ํากวา่ฐานภาษีของสินทรัพย์นัน้ จะถือวา่มีผลแตกตา่งชัว่คราว
ท่ีใช้หกัภาษีเกิดขึน้ 

-  ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ใน
มลูคา่ท่ีสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีได้  

-  ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจํากดัเก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาของกําไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกําหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเป็นประเภทเดียวกัน
เทา่นัน้ 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีนัน้ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่
ดงักลา่วข้างต้นจะไมมี่ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัตอ่บริษัท 

5. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท เก็บไว้ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปสว่นรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนัซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสงูและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดใน
จํานวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมลูคา่น้อย 
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เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทนุชัว่คราว ประกอบด้วย เงินลงทนุในเงินฝากประจํา และ เงินลงทนุในกองทนุเปิด จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในกองทนุเปิด
คํานวณโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และกําไรและขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับปรุงมลูค่า
ยติุธรรมรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ลูกหนีแ้ละค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเท่ากบัจํานวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ทัง้นี ้
โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีใ้นอดีตควบคูก่ารวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้ 

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทนุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ํากวา่ 

สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทนุ (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ํากวา่ 

ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง 
ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ต้นทุนของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสภาพและ
สถานท่ีปัจจบุนั 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการขาย 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงสําหรับสนิค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและเคล่ือนไหวช้า 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

ทรัพย์สนิรอการขาย 

ทรัพย์สนิรอการขายแสดงตามราคาทนุหรือราคาสทุธิท่ีคาดวา่จะขายได้แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการขาย 

ที่ดนิรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทนุหรือราคาสทุธิท่ีคาดวา่จะขายได้แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

ท่ีดินรอการพฒันาได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือรอการพฒันา ซึง่รวมต้นทนุของท่ีดิน ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน และ
ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกลา่วข้างต้น  
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กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณาบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่า หากมีข้อบ่งชีว้่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํา
กวา่มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

เงนิลงทุนในหุ้นทุน 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไปแสดงตามราคาทนุสทุธิจากค่า
เผ่ือการด้อยคา่  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุหกัค่าเผ่ือ
การด้อยคา่ (ถ้ามี) สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีสว่นได้เสีย 

ต้นทนุของเงินลงทนุท่ีจําหน่ายในระหวา่งปีคํานวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ถ้ามี) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ได้แก่สินทรัพย์ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ท่ีถือไว้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานซึ่งเข้าเง่ือนไข
เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึง่ถือไว้เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า เพ่ือประโยชน์จากมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้ หรือเพ่ือทัง้
สองประการ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุวดัมลูค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและวดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยฝ่าย
บริหารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพ่ือให้มูลค่าสะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน มูลค่า
ยติุธรรมคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจบุนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคต
ภายใต้เง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เน่ืองจาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทนุ อตัราคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมลูค่าของเงิน
และปรับปรุงด้วยปัจจยัความเส่ียงท่ีเหมาะสม กําไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกําไร
หรือขาดทนุ 

ต้นทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ต้นทนุการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทนุวตัถดิุบ ค่าแรงทางตรงและต้นทนุทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและรวมถงึต้นทนุการกู้ ยืม 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุ
จากการด้อยค่า เม่ือสินทรัพย์ถกูขายหรือตดัออกจากบญัชี  ต้นทนุและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักลา่วจะ
ถกูตดัออกจากบญัชีกําไรหรือขาดทนุจากการขายหรือตดัจําหน่ายสนิทรัพย์จะบนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอปุกรณ์ของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท คํานวณจากราคาทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณดงัตอ่ไปนี ้

 ปี 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 3, 5 - 48 
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สโมสรสนามกีฬาและอ่ืนๆ 5, 20 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน 3 - 5, 20 
ยานพาหนะ 5 

สทิธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า สิทธิการเช่าตดัจ่ายตามอายุ
ของสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

   ปี 
สทิธิการเช่า - เกาะล้าน ชลบรีุ 27.33 
สทิธิการเช่า - ชาซา่ รีทรีท โฮเทล 30 
สทิธิการเช่าพร้อมสิง่ปลกูสร้าง - มาลบิบีูช รีสอร์ท เกาะสมยุ 7.56 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซือ้มาแสดงในราคาทนุ หกัค่าตดัจําหน่ายสะสม และค่าเผ่ือการด้อย
คา่ 

คา่ตดัจําหน่ายบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท   ยกเว้นในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาสิน้สดุ
ของประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนดังกล่าวจะไม่ถูกตดัจําหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่า
หรือไมท่กุวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงันี ้

   ปี 
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์   5 
สญัญาแฟรนไชส์   5 

 

ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท บนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทนุ ซึ่งเท่ากบัต้นทนุการรวมธุรกิจส่วนท่ีสงู
กว่ามลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา หากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ 
กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะรับรู้สว่นท่ีสงูกวา่นีเ้ป็นกําไรในสว่นของกําไรหรือขาดทนุทนัที 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท แสดงค่าความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่า
ของคา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะปันสว่นค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้จากการรวมกิจการ และกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะทําการประเมินมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุม่ของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมลูค่า
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชี กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะ
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รับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ และกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุ
จากการด้อยคา่ในคา่ความนิยมได้ในอนาคต 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณาการด้อยคา่ของสินทรัพย์ เม่ือมีเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ท่ีมีข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสทุธิของสนิทรัพย์นัน้ ๆ หรือมลูคา่จากการใช้แล้วแต่จํานวนใดจะ
สงูกว่า) ต่ํากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักล่าว โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือ
พิจารณาจากหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะรับรู้ผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าโดยการลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ให้เท่ากบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และบนัทกึการปรับ
ลดมลูค่าในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือปรับลดสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีท่ีสินทรัพย์เหลา่นัน้
เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้มาก่อน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งได้
บนัทึกไว้ในปีก่อน ๆ เม่ือมีข้อบ่งชีว้่าการด้อยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง
โดยบนัทกึไว้ในบญัชีรายได้อ่ืน หรือนําไปเพิ่มสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสนิทรัพย์แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้จํานวนเงินท่ี
เกิดจากการกลบัรายการนีจ้ะต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชี (สทุธิจากคา่เส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวข้อง) 

ประมาณการหนีส้นิ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท บันทึกประมาณการหนีส้ินตามภาระหนีส้ินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดภาระหนีส้ินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะต้องจ่ายชําระหนีต้าม
ภาระหนีส้นิดงักลา่วและสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเช่ือถือ กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณามลูค่า
ของประมาณการหนีส้ิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมลูค่าของประมาณการหนีส้ินตามประมาณ
การท่ีเหมาะสมท่ีสดุในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมลูค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงของ
เวลา จํานวนเงินประมาณการหนีส้นิท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายเพ่ือชําระหนีส้นิจะบนัทกึด้วยมลูคา่ปัจจบุนั 

ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคํุานวณจากการประมาณจํานวนผลประโยชน์ท่ีพนกังาน
ควรได้รับเป็นการตอบแทนสําหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจบุนัและในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว้โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวด
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึน้ และวดัมลูค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผกูพนังวด
สดุท้าย ต้นทนุบริการในอดีตและกําไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุทนัที กลุ่ม
บริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้การชําระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการชําระ
ผลประโยชน์เกิดขึน้ กําไรหรือขาดทนุจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน หนีส้ินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดสว่นลดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตโดยใช้อตัราสว่นลดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
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ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจําเป็นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนีส้ิน เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดมลูค่า
ของสินทรัพย์ หนีส้ิน ตลอดจนหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้   ด้วยเหตดุงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่าง
ไปจากท่ีได้ประมาณการไว้ 

การประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํางบการเงินนีไ้ด้มีการสอบทานอย่างสม่ําเสมอการ
เปล่ียนแปลงการประมาณการทางบัญชีจะรับรู้ในงวดบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนัน้ หรือจะรับรู้ในงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถ้าผลของการ
เปล่ียนแปลงมีผลตอ่ทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 

การใชวิ้จารณญาณ 

ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซึง่มีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตอ่จํานวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วย  
- การจดัทํางบการเงินรวม : กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีอํานาจควบคมุโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผู้
ได้รับการลงทนุ 
- การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ข้อสมมติฐานและความไมแ่น่นอนของการประมาณการ 

ข้อมลูเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซึง่มีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้องมี
การปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย 
- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
- การใช้ประโยชน์ของขาดทนุทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- การตีมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
- ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมลูคา่ของประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 
- การตีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั และท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเม่ืองาน
ก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้หลงัจากได้รับชําระจากผู้ ซือ้ครบถ้วนแล้ว 

รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้ามีความไมแ่น่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการ
ได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจํานวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า หรือฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าท่ีขายไปแล้วนัน้ 

รายได้คา่เช่ารับรู้เป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 

ดอกเบีย้รับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์ 

รายได้อ่ืนบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

คา่ใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

สัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้างตามวิธีอตัราร้อยละของงานท่ีแล้วเสร็จ อตัราร้อยละของ
งานท่ีแล้วเสร็จนีจ้ะประเมินโดยวิศวกรโครงการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ควบคู่กบัการพิจารณาต้นทนุงานท่ี
เกิดขึน้แล้วกบัต้นทนุทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้ ซึ่งต้นทนุทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้นีป้ระมาณขึน้
โดยวิศวกรหรือผู้ รับผิดชอบดแูลโครงการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ซึง่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ สว่นต้นทนุท่ี
เก่ียวข้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ชีใ้ห้เห็นว่าต้นทุนทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้สงูกว่า
รายได้ทัง้หมดจากสญัญาก่อสร้าง  กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทกึผลขาดทนุท่ีอาจเกิดขึน้ดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดนิ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

ต้นทนุการขายบ้านพร้อมท่ีดิน และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ประกอบด้วย ต้นทนุค่าท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ 
คา่สาธารณปูโภค คา่ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการคํานวณหาต้นทนุขายบ้านและท่ีดิน และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ได้ทําการแบง่
สรรต้นทนุการพฒันาทัง้หมดท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (โดยคํานงึถงึต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงด้วย) บ้านและท่ีดินตามเกณฑ์พืน้ท่ี
ขาย หน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ตามเกณฑ์ราคาขายและพืน้ท่ีขาย 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย เช่น คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิ บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือมี
การโอนกรรมสทิธ์ิ 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 

รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายจ่ายนัน้ ส่วนรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็น
รายจ่ายฝ่ายทนุได้บนัทกึรวมไว้ในบญัชีอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

สัญญาเช่าการเงนิ 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ี
เช่านัน้ๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ท่ีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย
มลูค่ายติุธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหกัด้วย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นต้นทนุทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหนีต้ามสญัญาเพ่ือทําให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนีส้ิน  ต้นทนุทาง
การเงินจะบนัทกึโดยตรงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ยงัตกเป็นของผู้ ให้เช่าจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าดําเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า          

ต้นทุนทางการเงนิ 

ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกนับนัทึกในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้ 
ยกเว้นในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะนํามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบีย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตาม
สญัญาเช่าการเงินบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้คํานวณจากผลกําไรสําหรับงวดโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
แสดงถงึผลกระทบทางภาษีสทุธิของผลแตกตา่งชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท วดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะต้องใช้ในงวดท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์
หรือจะต้องจ่ายชําระหนีส้ิน   การวดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สะท้อนให้เหน็ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึน้ตามลกัษณะท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท คาดวา่จะได้รับประโยชน์จากราคา
ตามบญัชีของสนิทรัพย์และจ่ายชําระราคาตามบญัชีของหนีส้นิ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่ากําไรทางภาษีมีเพียงพอ
สําหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท เอคิว 
เอสเตทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ี
ไมไ่ด้รับรู้ในอดีตเทา่กบัจํานวนท่ีพบวา่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีนัน้  กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลงด้วย
จํานวนท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปท่ีจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  

ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่คํานวณโดยการหารขาดทนุส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่สําหรับปี
ด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกในระหวา่งปี 

6. รายการบัญชีกับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึน้จากรายการกับบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  กิจการนีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้น และหรือกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีกบับคุคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไว้ในงบการเงินรวมเกิดขึน้โดยใช้ราคาตามสญัญาหรือตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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(บางส่วนมีสัญญา บางส่วนไม่มีสัญญา และบางกรณีเป็นเร่ืองของการบริการเร่ืองการจัดการธุรกิจ และการ
บริหารงานโฆษณา ซึ่งเป็นบริการท่ีเฉพาะเจาะจง ไม่มีราคาตลาดให้อ้างอิง) ซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้อาจแตกต่างจากเกณฑ์ท่ี
พิจารณาสําหรับรายการกบับริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

ทัง้นีผู้้บริหารท่ีสําคญั หมายถึง บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม)่ 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับแต่ละปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

                                                (หน่วย:พนับาท) 

                   นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์ การกําหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการจดัการธรุกิจ บริษัทย่อยทางตรงและ
ทางอ้อม 

ปี 2560 ไตรมาสละ 7.60 
ล้านบาท ปี 2559 ไตรมาสละ 
11.60 ล้านบาท 

- - 30,400 46,400 

รายได้ค่าเช่าท่ีดิน บริษัทย่อยทางตรง ปี 2560  ไตรมาสละ 3.00 
ล้านบาท และไตรมาส 1 
และ 2 ปี 2559 ไตรมาสละ 
0.39 ล้านบาท ตัง้แตไ่ตร
มาส 3 ปี 2559 เป็นต้นไป 
ไตรมาสละ 2.79 ล้านบาท 

- - 12,000 6,360 

รายได้ค่าเช่าสงัหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยทางตรง ปี 2559   0.20 ล้านบาทตอ่ 
ไตรมาส 

- - - 785 

รายได้ค่าเช่ายานพาหนะ บริษัทย่อยทางตรง อตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนๆ
ละ 5,000 บาท 

- - 60 60 

รายได้ค่าโทรศพัท์ บริษัทย่อยทางตรง อตัราค่าบริการคิดตามท่ี
จ่ายจริง 

- - 193 182 

ดอกเบีย้รับ บริษัทย่อยทางตรง อตัราร้อยละ MLR ตอ่ปี  - - 139,393 130,951 
คา่บริหารการขาย บริษัทย่อยทางตรง ร้อยละ 3 ของยอดขาย - - 4,727 7,534 

คา่สาธารณปูโภค บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 1,578 426 
 
คา่เช่ายานพาหนะ 

 
บริษัทย่อยทางตรง และ

ทางอ้อม 

 
อตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนๆละ  
10,000 บาท 

 
- 

 
- 

 
120 

 
120 

คา่เช่าพืน้ท่ี บริษัทย่อยทางตรง และ
ทางอ้อม 

อตัราค่าเช่าเป็นรายเดือนๆละ 
0.16 ล้านบาท 

- - 1,907 1,907 

คา่บริหารโครงการ 
(รวมอยู่ในต้นทนุโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีมีไว้เพ่ือขาย) 

บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 902 2,705 

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 1,458 7,833 
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                                                (หน่วย:พนับาท) 

                   นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์ การกําหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายได้ค่าก่อสร้าง บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 1,458 7,833 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
   (หน่วย:พนับาท)
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี           
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  177,179  177,179 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  66,038  66,038 
รวม   -  -  243,217  243,217 

 
         

เงนิมัดจาํรับล่วงหน้าจากลูกค้า          
 ผู้ ถือหุ้นและ         
เงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า ผู้บริหารระดบัสงู  -  - - - 

          
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย - 
สุทธิ 

         

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั  บริษัทย่อยทางตรง  -  -  109,912  109,912 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  290,885  257,203 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  21,537                 21,537 
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี           
   อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  51,516  51,516 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้          
แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  6,088  6,088 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  24,274  24,274 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  224,408  137,887 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  48,109  28,918 

รวม  -  -  776,729  637,335 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   -  -  (132,572)  (132,572) 

สุทธิ   -  -  644,157  504,763 

 
   (หน่วย:พนับาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  
   ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2559  เพ่ิมขึน้  (ลดลง)  ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีอ่ื้นและเงนิทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  42,372   5,876    (98)   48,150  
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  40,506   15,716    (1,666)   54,556  
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  81,951   2,568    -     84,519  
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   (หน่วย:พนับาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  
   ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2559  เพ่ิมขึน้  (ลดลง)  ธนัวาคม 2560 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  4,494   -     -     4,494  
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  2,189   2,513    (303)   4,399  
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  8,988   2,568    -     11,556  
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  8,988   5,179    (43)   14,124  
บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  9,951   3,210    -     13,161  
บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  7,704   3,852    -     11,556  
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  2,568   2,669    (93)   5,144  
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  2,622   2,727    (204)   5,145  
รวม   212,333   46,878    (2,407)   256,804  
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (52,296)   -     -     (52,296) 

สุทธิ   160,037   46,878    (2,407)   204,508 

          
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ          
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  268,232   12,930    -     281,162  
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  599,796   7,300    (40,700)   566,396  
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  557,594   38,276    -     595,870  
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  347,874   163,296    (21,946)   489,224  
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  123,569   4,100    -     127,669  
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  142,300   800    (18,200)   124,900  
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  1,244,382   339,140    (11,000)   1,572,522  
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  300,023   13,150    -     313,173  

รวม   3,583,770   578,992    (91,846)   4,070,916  
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (1,138,251)   (381,910)   -     (1,520,161) 

สุทธิ   2,445,519   197,082    (91,846)   2,550,755  

บริษัทจดัประเภทเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
เน่ืองจากเป็นการให้บริษัทยอ่ยใช้เป็นเงินลงทนุในสนิทรัพย์ระยะยาว 

บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเงิน โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปีและร้อยละ MLR ต่อปี ทัง้นีเ้พ่ือวัตถุประสงค์ให้
บริษัทยอ่ยใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 
   (หน่วย:พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์  2560  2559  2560  2559 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี        
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  37,083  37,083 

เจ้าหนีอ่ื้นบริษัทย่อย          
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -   50,827   44,330 
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   (หน่วย:พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์  2560  2559  2560  2559 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้ 
     แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง 

 
-  -   23,170   24,058 

บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  -  -   80   252 
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  
อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง 

 
-  -  

 
 1,795   1,795 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -   37,693   37,693 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -   240   387 

รวม   -  -   113,805  108,515 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายบริษัทย่อย          
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  24,854  24,854 

การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้า - ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

   (หน่วย:พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     2560  2559 

สว่นท่ีค้างชําระไมเ่กิน 1 ปี     761,764  1,368,640 
สว่นท่ีค้างชําระมากกวา่ 1 ปี     4,585,900  3,308,015 

รวม     5,347,664  4,676,655 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     (1,705,029)  (1,323,119) 

สทุธิ     3,642,635  3,353,536 

บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือขาดทุนและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการจ่ายชําระของลกูหนีแ้ละจะบนัทกึรายการ “หนีส้ญูรับคืน” เม่ือสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ 

การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไมมี่ภาระคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ย  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารซึ่งเป็นรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีดงันี ้

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของคา่ตอบแทน  2560  2559  2560  2559 

เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนๆ   15,137   14,453   15,137   12,224 
เบีย้ประชมุ   630   366   630   366 
โบนสั   -    2,395   -    1,855 
คา่ท่ีปรึกษา   1,870  2,485   1,870  2,485 
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คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั  17,637  19,699  17,637  16,930 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 1,098  1,277  209  269 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 94,270  56,409  5,818  6,317 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 24,989  13,145  10,761  69 

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 7,522  7,307  -  - 
ตัว๋แลกเงินอายไุมเ่กิน 3 เดือน 700,791  -  500,000  - 
รวม 828,670  78,138  516,788  6,655 

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามท่ีธนาคารกําหนด 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุติัให้บริษัท
ลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันสามแห่งรวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลักประกัน)                            
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสาร
หนีบ้างส่วน จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 (มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้รับอนมุติัแล้ว)  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุติัให้บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่
ลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่รวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไมมี่หลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถงึวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2561 (ได้รับอนมุติัตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
แล้ว) 

8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา 1.50  2.50  20,000  50,000  -  - 
เงินกองทนุสว่นบคุคล 5-5.5  -  1,115,500  -  1,115,500  - 
หน่วยลงทนุประเภท            
กองทนุเปิด            
ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     193,988  395,155  193,988  504 
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ซือ้ระหวา่งปี     2,260,045  1,009,500  1,874,495  385,000 
ขายระหวา่งปี     (2,164,033)  (1,210,635)  (2,068,483)  (191,484) 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้   
จริงจากการเปล่ียนแปลง 

           

มลูคา่     509  (32)  -  (32) 
ยอดคงเหลือ            
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     290,509  193,988  -  193,988 

รวม     1,426,009  243,988  1,115,500  193,988 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุติัจดัตัง้กองทนุส่วน
บุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจดัการกองทนุส่วนบุคคลกบั
บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋แลกเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 6 
เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุโดยใช้มลู
ทรัพย์สนิทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
บริษัทอ่ืน - สทุธิ        
- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 16,675  15,101  -  - 

- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 116,554  134,989  484,476  443,357 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นบริษัทอ่ืน -สทุธิ 133,229  150,090  484,476  443,357 

 

การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน        
อยู่ในกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้        
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้        
-  ไมเ่กิน 3 เดือน 5,033  3,698  -  -  
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,639  2,229  -  -  
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,594  2,388  -  -  
-  มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 8,463  6,840  -  -  
รวมลกูหนีก้ารค้า 16,729  15,155  -  -  
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -  -  
สทุธิ 16,675  15,101  -  -  
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

ลกูหนีอ่ื้น  129,028  128,087  124,602  124,413 
ลกูหนีอ่ื้น – ชดเชยคา่เสียหาย 

จากคดีความ 33,600 
 

33,600  33,600  33,600 
ลกูหนีส้รรพากร 35,664  31,182  -  - 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 53,167  66,906  29,115  29,362 
ดอกเบีย้ค้างรับ 3,762  276  2,699  173 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 10,798  11,426  1,474  4,199 
อ่ืนๆ 8,986  21,574  3,712  6,418 

รวม 275,005  293,051   195,202  198,165 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (158,451)  (158,062)   (158,451)  (158,062) 
สทุธิ 116,554  134,989   36,751  40,103 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 

 
- 

 
-  

 
447,725  403,254 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 133,229  150,090  484,476  443,357 

ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 

เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ20 บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกนัในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ีขายเป็นลกูหนี ้
อยา่งไรก็ตาม ลกูหนีร้ายดงักลา่วได้เลกิกิจการไปแล้ว บริษัทจงึได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน 

10. สนิค้าคงเหลือ – สุทธิ 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
สินค้าคงเหลือในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์        
ราคาทนุ  2,721,157   3,575,663  1,205,897   1,291,376  
หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ  (469,091)  (598,515)  (130,637)   (132,484) 
สทุธิ  2,252,066   2,977,148  1,075,260   1,158,892  
        
สินค้าคงเหลือในธรุกิจขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  11,217   10,262  -  - 
สินค้าคงเหลือ (ตกแตง่สวน)  503   451  -  - 
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 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
รวม  2,263,786   2,987,861  1,075,260  1,158,892 

 

 

 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ท่ีดินรอพฒันา        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 199,375  294,799  158,568  158,568 

เพิ่มขึน้ -  1,106      -      - 

โอนออกไปสนิค้าคงเหลือ -      (96,530)      -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 199,375  199,375  158,568  158,568 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (124,769)  (124,769)  (120,690)  (120,690) 

ท่ีดินรอพฒันา-สทุธิ 74,606  74,606  37,878  37,878 

รวมสนิค้าคงเหลือทัง้สิน้ 2,338,392  3,062,467  1,113,138  1,196,770 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนซึ่งมีราคาทุน 5.02 ล้านบาท และ
มลูคา่สทุธิตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท นําไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้

 

 
   (หน่วย:พนับาท) 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     2,977,148  1,158,892 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่งปี 130,346  20,616 
บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 2,064  464 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี     (468,209)  (106,559) 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายในระหวา่งปี (4,452)  (4,452) 
มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ     49,469  6,299 
โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 84,407  - 
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โอนสนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน     (518,707)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     2,252,066  1,075,260 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 598,515 132,484 
บวก ตัง้สํารองเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 4,452 4,452 
หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (49,469) (6,299) 

โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (84,407) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 469,091 130,637 

ในปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาสินทรัพย์อิสระหลายแห่ง ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูกบัตลาดและวิธีคิดจากต้นทนุ และพบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากว่า
มลูคา่ตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงจํานวน 469.09 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 130.64 
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางสว่นพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมตามท่ี
กลา่วไว้ในหมายเหต ุ21 และคํา้ประกนัคดีความท่ีศาลของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซึง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ21) 265,316  563,855  -  188,000 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 272,208  570,747  6,892  194,892 

เน่ืองจากสถานะการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 ทําให้บริษัทถกูระงบัการให้สินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในประเทศหลายแห่ง ดงันัน้ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้ดําเนินการขายโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาแห่ง
หนึ่งให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นทนุจํานวนเงิน 373 ล้านบาท และมีมลูค่าขายของโครงการ
เทา่กบั 586 ล้านบาท (ประกอบด้วย มลูคา่ขายตามสญัญาจํานวน 444 ล้านบาท และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างสทุธิกบั
เงินมดัจําจากลกูค้าและ อ่ืน ๆ จํานวน 142 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานภายในกลุม่บริษัท โดย
บริษัทได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้แล้วในเดือนมิถุนายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายชําระค่านายหน้าในการขาย
โครงการดงักลา่วแก่บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ จํานวนเงินประมาณ 25 ล้านบาท 
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เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาคา่นายหน้าเเละสญัญาเเตง่ตัง้ตวัเเทนกบับ
ริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกนัคดีความตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 ทัง้นีค้่านายหน้า
มีอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนั เเละค่าธรรมเนียมตวัเเทนมีอตัราร้อยละ 1.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนัเเต่ไม่เกิน
จํานวน 150 ล้านบาท โดยบริษัทดงักลา่วจะได้รับชําระค่าตอบแทนดงักลา่วเม่ือการขายท่ีดินสําเร็จเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม 
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษัทดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนโดยให้บริษัทจ่าย
ค่าธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นรายเดือน ๆ ละ 1.50 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 เดือนตัง้เเต่เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 
2559 รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยคา่ธรรมเนียมรายเดือนทัง้หมดนีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของคา่ธรรมเนียมตวัเเทนดงักลา่ว 
เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 บริษัทมีหนงัสือถึงผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือขอให้หยดุการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมีภาระ
ผกูพนัคงเหลือตามสญัญาสําหรับโครงการดงักลา่วจํานวน 453.41 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ผู้ รับเหมาขอ
นําเงินเบิกลว่งหน้าท่ีคงค้างอยู่จํานวน 80,013,403.32 บาท (ยอด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) มาหกัเป็นค่างวดผลงาน, 
คา่งานเพิ่มดําเนินการแล้วท่ีตกลงกนั และเงินประกนัผลงาน โดยเงินท่ีจะนํามาหกัเงินเบิกลว่งหน้านี ้ประกอบไปด้วย 

1. เงินคา่ผลงานเดือนสงิหาคม 2559 จํานวน 35,867,382.16 บาท 
2. เงินคา่ผลงานเดือนกนัยายน 2559 จํานวน 29,763,708.64 บาท 
3. เงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัไว้ (Retantion) สะสมถงึเดือนกนัยายน 2559 จํานวน 11,360,420.10 บาท 
4. เงินคา่งานเพิ่ม ท่ีได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 3,052,667.74 บาท 
และผู้ รับเหมาได้รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย วสัด ุค่ารือ้ถอน และอ่ืนๆ จํานวน 23.44 ล้านบาท และเรียกความ
เสียหายจํานวน 70.42 ล้านบาท ท่ีจะขอเรียกเก็บ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบงานและเจรจา
ระหวา่งกนั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะดําเนินการจ่ายชําระในข้อท่ี 2 จํานวน 28,986,169.66 บาท ตามท่ีได้มีการตรวจรับงาน โดยนําไปหกั
จากเงินลว่งหน้าทัง้สว่นของข้อ 1 และ 2 
ข้อ 3 เงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัไว้จํานวน 11,321,543.15 บาท บริษัทยงัไมไ่ด้พิจารณาในเร่ืองนี ้
ข้อ 4 เงินคา่งานเพิ่ม จํานวน 3,052,667.74 บาท บริษัทได้สง่คณะทํางานไปประเมินมลูคา่งานท่ีแท้จริง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมติให้คืนเงินจองให้กบัลกูค้าท่ีขอยกเลิกสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 

11. เงนิมัดจาํค่าห้องชุดและที่ดนิ - สุทธิ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ -  12,076  -  12,076 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา -  (12,076)  -  (12,076) 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ - สทุธิ -  -  -  - 
        
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน 850,109  850,109  850,109  850,109 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา (850,109)  (850,109)  (850,109)  (850,109) 
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เงินมดัจําคา่ท่ีดิน - สทุธิ -  -  -  - 
รวมเงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ -  -  -  - 

        
โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูในระหว่างปี 12,076  -  12,076  - 

ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รับคืนเงินมัดจําค่าห้องชุดจํานวน 2 ล้านบาท และได้รับโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชุด เพ่ือเป็นหลกัประกันในการชําระหนี ้หลกัประกันดังกล่าวมีเง่ือนไขให้ลูกหนีมี้สิทธิซือ้คืน ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีลกูหนีโ้อนกรรมสทิธ์ิ และปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการเรียกชําระคืนสว่นท่ีเหลือ  

12. ทรัพย์สนิรอการขาย 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาขายท่ีดินจํานวน 30 ล้านบาทให้กบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนัแหง่หนึง่ และได้รับชําระเงินแล้วทัง้จํานวนซึง่แสดงเป็น “เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้เป็นบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งเม่ือ
วนัท่ี 19 มกราคม 2559 

13. เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีเงินฝากประจํากบัธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้
ประกันการออกหนังสือคํา้ประกันโดยธนาคาร ในงบการเงินรวมจํานวน 89.21 ล้านบาท และ 95.47 ล้านบาท 
ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจํานวน 51.01 ล้านบาท และ 57.27 ล้านบาท ตามลําดบั) 

14. เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2560  2559  2560  2559 
          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั 
100  99.90  99.90  100,315  100,315 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 25  99.80  99.80  23,612  23,612 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 

จํากดั 
1  99.93  99.93  1,000  1,000 

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั 1  99.94  99.94  1,000  1,000 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั 1  99.94  99.94  999  999 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 1  99.98  99.98  42,105  42,105 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 54  99.99  99.99  480,998  480,998 
บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั 270  99.99  99.99  170,232  170,232 
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     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2560  2559  2560  2559 
รวม       820,261  820,261 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ       (820,261)  (820,261) 
สทุธิ       -  - 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั จํานวน 
23.61      ล้านบาท บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 88.03 ล้านบาท บริษัท อควาเรียส 
เอสเตท จํากดั จํานวน 198.69 ล้านบาท และบริษัทวิลลา่ นครินทร์ จํากดั จํานวน 170.23 ล้านบาท 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ซือ้ธุรกิจของบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2556 จากผู้ ถือหุ้นเดิมในสดัสว่นร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
อควาเรียส เอสเตท จํากดั โดยคิดเป็นมลูค่าจํานวนเงิน 400 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2556 จํานวน 54 ล้านบาท และท่ีเหลือจ่ายชําระเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 จํานวน 346 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั มีเงินลงทนุในบริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั สดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่
มีมลูคา่จํานวน 1 ล้านบาท ทัง้นีม้ลูคา่ทางบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิจากหนีส้นิของบริษัทยอ่ยทางอ้อมต่ํากวา่เงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยทางอ้อม ณ วนัท่ีลงทนุในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั จํานวนเงิน 0.28 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้เพิ่มการควบคมุในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั (อควาเรียส) ซึง่เป็นผู้ ให้
เช่า ขาย ซือ้ และดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์โดยการซือ้หุ้นทนุในบริษัทร้อยละ 15 โดยคิดเป็นมลูค่าจํานวนเงิน 
81.00 ล้านบาท ทําให้กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสียในอควาเรียสเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท
ได้จ่ายชําระคา่หุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

การมีอํานาจควบคมุทัง้หมดในอควาเรียสจะทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท วลิล่า นครินทร์ จาํกัด) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมติัการเข้าลงทุนใน
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั จํานวน 2.70 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินประมาณ 170 ล้านบาท ราคาประมาณหุ้นละ 
62.96 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีต้องจ่าย
เร่ิมแรก 124.06 ล้านบาท และมลูคา่ของผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีบริษัท  ตกลงท่ีจะแบง่ให้แก่ผู้ขายในอตัรา
ร้อยละ 80 ของเงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุ (Cost of Goods Sold) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในสญัญา ในการคํานวณผลตอบแทนนีจ้ะคํานวณต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี
สิน้สุดโครงการ โดยสมบูรณ์ โดยไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันทําสญัญา  ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
(ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง) โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่าย
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นจํานวน 119.79 ล้าน
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บาทแล้ว และบันทึกหนีส้ินรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

บริษัทบนัทกึถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์ โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท)
เงินสดจ่าย 119,786 
สํารองคา่เสียหายจากภาระคํา้ประกนั 4,278 
ประมาณการหนีส้นิท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม 46,168 
รวมสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ 170,232 

 

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิ ท่ีบริษัทรับโอน ณ วนัท่ีซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

 ณ วนัซือ้สินทรัพย์  
ปรับปรุงมลูคา่ตาม 

ราคาจ่ายซือ้  
มลูคา่ท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้

สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  30,092  -  30,092 

ลกูหนีอ่ื้น  23,102  -  23,102 

สนิค้าคงเหลือ  424,000  (61,477)  362,523 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  695  -  695 

ทรัพย์สนิรอการขาย  30,000  -  30,000 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดั  4,697  -  4,697 

อปุกรณ์  13  -  13 

สนิทรัพย์รวม  512,599  (61,477)  451,122 

หนีส้นิ       

เจ้าหนีก้ารค้า  72,760  -  72,760 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  30,000  -  30,000 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  6,250  -  6,250 

เงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  171,880  -  171,880 

หนีส้นิรวม  280,890  -  280,890 

สนิทรัพย์สทุธิ  231,709  (61,477)  170,232 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง - โครงการกฤษดาดอย -  -  282,023  287,121 
สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า - บางกอก 

ฟรีเทรดโซน 
 

141,051  
 

148,307  
 

-  
 

- 
รวม 141,051  148,307  282,023  287,121 

 

การเปล่ียนแปลงของมลูคา่สทุธิตามบญัชี ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินรวมในระหวา่งปี 
2560  และ 2559  มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
สทิธิการเช่าอาคารคลังสนิค้า - บางกอกฟรีเทรดโซน  
ราคาตามมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 263,822 
เพ่ิมขึน้ 163 
(ลดลง) (7,256) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 256,729 
เพ่ิมขึน้ - 
(ลดลง) (7,256) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 249,473 
  ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 108,422 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 108,422 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 108,422 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 148,307 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 141,051 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าซึ่งได้มาจากการซือ้ธุรกิจของบริษัท       
ฟรีโซน แอสเซท จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินมูลค่าลง                   
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วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ของ บริษัท เยนเนอรัล แวลเูอชั่น แอนด์ คอนซลัแตนท์ จํากัด ผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี
วิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) โดยการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
จํานวนประมาณ 152.00 ล้านบาท ซึง่มีอายใุนสทิธิการเช่าคงเหลือประมาณ 20.5 ปี 

การเปล่ียนแปลงของมลูค่าสทุธิตามบญัชี ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการในระหวา่ง
ปี2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน  ท่ีดิน  สว่นปรับปรุงท่ีดิน  
สินทรัพย์ระหวา่ง

ก่อสร้าง  รวม 

ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง -          

โครงการกฤษดาดอย          
ราคาตามมูลค่ายุตธิรรม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559      -  184,828  4,983  89,485  279,296 
เพ่ิมขึน้ -  -  -  10,826  10,826 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  100,311  (100,311)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  184,828  105,294  -  290,122 
เพ่ิมขึน้ -  -  -  877  877 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  877  (877)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  184,828  106,171  -  290,999 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559      -       -  1,124       -  1,124 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี -       -  1,877       -  1,877 
โอนออก -       -  -       -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -       -  3,001  -  3,001 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี -  -  5,975  -  5,975 
โอนออก -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  -  8,976  -  8,976 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  - 
ตดับญัชี -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559          
     และ 2560 -  -  -  -  - 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        -  184,828  102,293  -  287,121 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  184,828  97,195  -  282,023 
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16. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
       เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ  สโมสร  ติดตัง้และอปุกรณ์     
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 327,182  476,132  27,377  153,921  260,920  1,245,532 
เพ่ิมขึน้ -  8,519  -  18,202  230,892  257,613 
โอนเข้า (โอนออก) (32,077)  278,405  -  44,321  (331,690)  (41,041) 
จําหน่าย -  (7,182)  -  (3,121)  -  (10,303) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 295,105  755,874  27,377  213,323  160,122  1,451,801 
เพ่ิมขึน้ -  3,910  -  2,750  66,333  72,993 
โอนเข้า (โอนออก) -  2,834  -  647  (3,920)  (439) 
จําหน่าย -  (3,553)  -  (114)  -  (3,667) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 295,105  759,065  27,377  216,606  222,535  1,520,688 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -  139,313  13,552  99,469  -  252,334 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  22,552  1,083  23,116  -  46,751 
โอนเข้า (โอนออก) -  19  -  (19)  -  - 
จําหน่าย -  (2,410)  -  (2,698)  -  (5,108) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  159,474  14,635  119,868  -  293,977 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  32,813  1,080  29,667  -  63,560 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  -  -  -  - 
จําหน่าย -  (70)  -  (55)  -  (125) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  192,21

7 
 15,71

5 
 149,480  -  357,412 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  78,700  -  3,953  -  82,653 
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการด้อยค่าระหว่างปี -  -  -  (634)  3,302  2,668 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  78,700  -  3,319  3,302  85,321 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 295,105  517,700  12,742  75,882  160,122  1,061,551 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - -  - 13,620 - 13,620 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 295,105  517,700  12,742  89,502  160,122  1,075,171 

ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 295,105  488,148  11,662  54,686  219,233  1,068,834 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - - -      9,121 - 9,121 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 295,105  488,148  11,662  63,807  219,233  1,077,955 
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 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เคร่ืองตกแตง่     
       ติดตัง้และ     
   อาคารและ  สโมสร  อปุกรณ์     
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 6,754  72,665  27,056  60,453  -  166,928 

เพ่ิมขึน้ -  1,811  -  1,120  -  2,931 

จําหน่าย -  (7,182)  -  (1,065)  -  (8,247) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,754  67,294  27,056  60,508  -  161,612 

เพ่ิมขึน้ -  -  -  182  -  182 
จําหน่าย -  -  -  (58)  -  (58) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,754  67,294  27,056  60,632  -  161,736 
            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  56,932  13,428  44,509       -  114,869 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  2,263  1,019  4,520  -  7,802 

จําหน่าย -  (2,410)  -  (924)  -  (3,334) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  56,785  14,447  48,105  -  119,337 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  1,270  1,016  4,509  -  6,795 
จําหน่าย -  -  -  (47)  -  (47) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  58,055  15,463  52,567  -  126,085 
            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 6,754  10,509  12,609  8,865  -  38,737 

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  3,538  -  3,538 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,754  10,509  12,609  12,403  -  42,275 

            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 6,754  9,239  11,593  5,817  -  33,403 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  2,248  -  2,248 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,754  9,239  11,593  8,065  -  35,651 

มลูค่าต้นทนุของอาคารและอปุกรณ์บางรายการของบริษัท ซึง่ตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริษัทยงัสามารถ
ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านัน้ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจํานวนเงินรวมประมาณ 97.61 ล้าน
บาท และ 97.06 ล้านบาท ตามลําดบั (ของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีจํานวนเงินประมาณ 119.90  ล้านบาท และ 
114.30 ล้านบาท ตามลําดบั) 
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17. สทิธิการเช่า – สุทธิ 
การเปล่ียนแปลงของมลูคา่สทุธิตามบญัชี ของสิทธิการเช่าท่ีแสดงในงบการเงินรวม สําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 288,242 

เพิ่มขึน้ 10,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 298,242 

เพิ่มขึน้ - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 298,242 
  
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 27,867 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7,425 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 35,292 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7,424 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 42,716 
  
ค่าเผ่ือการด้อยค่า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 143,730 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สําหรับปี 10,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 153,730 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 119,220 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 101,796 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สทิธิการเช่าประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 2560  2559 

สทิธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สทิธิการเช่าท่ีดินเกาะล้าน ชลบรีุ 74,179  87,439 
ข) สทิธิการเช่าโครงการมาลบิบีูช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 19,260  23,112 
ค) สทิธิการเช่าท่ีดินโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล (หมายเหต ุ16) 8,357  8,669 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 2560  2559 
รวม 101,796  119,220 

สิทธิการเช่าเป็นสญัญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน ประมาณ 81 ไร่ท่ีเกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ ของบริษัทย่อยทางอ้อม เพ่ือ
พฒันาทําธุรกิจ รีสอร์ท มีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 27 ปี มีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัซือ้ธุรกิจ จํานวน 248 
ล้านบาท ทัง้นีใ้นเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
ดงักล่าวโดยมีราคาประเมิน           เท่ากบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดย
คํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากบั          อายสุิทธิการเช่าและคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจบุนั และจากท่ีคาดว่า
จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยังไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ใน
ขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกบับคุคลท่ี
ไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง เพ่ือจะได้มีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯ
จําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่ารับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท 
และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิการเช่าดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดย     เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
บริษัทได้เซน็หนงัสือแสดงเจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพ่ือจดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดังกล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหารจัดการ
โรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย จึงทําให้แผนการ
พฒันาโครงการหยดุชะงกั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษัทตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการ
บริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางสว่นจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  บริษัทจงึ
ได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 79.40 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่าสทิธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็น
มลูคา่ปัจจบุนั ในการประเมินราคาดงักลา่วอยูภ่ายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถกูระงบัการให้สินเช่ือจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัในความสามารถท่ีจะดําเนินการพฒันาโครงการได้
ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1(
ก) โดยข้อมลูตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ข้อจํากัดของ
ราคาค่าเช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อตัราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทน
การลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคู่กบัความเส่ียงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทได้บนัทึกค่า
เผ่ือจากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 153.73 ล้านบาท     

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากบคุคล
ท่ีไม่เก่ียวข้องกันรายหนึ่ง เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม มลูค่าสิทธิการเช่ารวมภาษีมลูค่าเพิ่มมีจํานวนเงิน 28.90 
ล้านบาท มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 7  ปี 6 เดือน (ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ31) 

18. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 (หน่วย:พนับาท) 
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 งบการเงินรวม  
 คา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์   

สญัญาแฟรนไชส์ 
  

งานระหวา่งทํา 
  

รวม 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 7,277  1,000  618  8,895 
เพ่ิมขึน้ 330  -  -  330 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 7,607  1,000  618  9,225 
เพ่ิมขึน้ 83  -  -  83 
โอนออก -  -  (618)  (618) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 7,690  1,000  -  8,690 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,482  53  -  1,535 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,489  206  -  1,695 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,971  259  -  3,230 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,494  195  -  1,689 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,465  454  -  4,919 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  546  -  546 
        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,636  741  618  5,995 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,225  -  -  3,225 

 
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

คา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
  

งานระหวา่งทํา 
  

รวม 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 4,601  -  4,601 
เพ่ิมขึน้ -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,601  -  4,601 
เพ่ิมขึน้ -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,601  -  4,601 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2559      
     และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,817  -  1,817 
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คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 920  -  920 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,737  -  2,737 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,784  -  2,784 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,864  -  1,864 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเฟรนไชส์กบับริษัท พิซซ่า 31 จํากดั ซึง่อนญุาตให้บริษัทย่อยได้
สทิธิในการพฒันาและดําเนินงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Pepina” ในเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎ์ธานี ประเทศไทย 
ในการนีบ้ริษัทยอ่ยจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมดงัตอ่ไปนี ้
ก) ค่าลิขสิทธ์ิในจํานวนเงินรวม 1 ล้านบาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม บริษัทย่อยได้จ่ายสําหรับค่าธรรมเนียมการพฒันา

ให้แก่ บริษัท พิซซา่ 31 จํากดั ในปี 2558 
ข) ค่าธรรมเนียมสิทธิการเปิดสาขาในจํานวนเงินรวม 600,000 บาท ต่อหนึ่งสาขา ซึง่เปิดได้เฉพาะภายในเกาะสมยุ

เทา่นัน้ 
ค) คา่ธรรมเนียมการบริการสําหรับแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีรายเดือนในอตัราร้อยละ 6 ของรายได้รวมทกุสาขา  

สทิธิการพฒันาจะมีผลบงัคบัเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2558 สว่นสทิธิในการดําเนินงานของแต่ละสาขา
จะมีผลบังคับเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีสาขานัน้ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานโดยบริษัท พิซซ่า 31 จํากัด 
สทิธิการพฒันาและสทิธิในการดําเนินงานสามารถตอ่สญัญาอตัโนมติัหลงัจากครบ 5 ปี ของแตล่ะรอบ ถ้าบริษัทแจ้ง
ความจํานงแก่บริษัท พิซซา่ 31 จํากดั เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา ปัจจบุนับริษัท
ได้ยกเลกิสญัญาดงักลา่วแล้ว 

19. สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 
  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ  -  -  -  - 
ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 

  
 

      

- ขาดทนุสะสมทางภาษี  (7,846)  3,146  -  - 

- กําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ชัว่คราว 

  
- 

  
125 

  
 

- 

  
- 

- ประมาณการหนีส้นิจากการยกเลกิสญัญา  (20)  73  -  - 

- ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียรอาย ุ  (6)  -  -  - 

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  204  266  -  - 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  (7,668)  3,610  -  - 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งรายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กบัผลคณูของขาดทนุทางบญัชีโดยใช้อตัราภาษี
สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ขาดทนุก่อนภาษีทางบญัชี (157,038)  (3,748,119)  (256,607)  (3,936,605) 

        
ภาษีเงินได้คํานวณในอตัราร้อยละ 20  31,408  749,624  51,321  787,321 
บวก (หกั) : ผลกระทบทางภาษีของ        
รายไ ด้ ท่ี ไ ด้ รับยก เ ว้นทางภาษี  และ
คา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถนํามาหกัภาษีได้ (85,365)  (52,365)  (55,386)  (62,943) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่
รับรู้ 46,289  (693,649)  4,065  (724,378) 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (7,668)  3,610  -  - 

 
รายละเอียดของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
   บนัทกึเป็น (คา่ใช้จ่าย) รายได้ใน  
    ขาดทนุ  กําไรเบด็เสร็จอ่ืน   
  31 ธนัวาคม 2559  สําหรับปี  สําหรับปี  31 ธนัวาคม 2560 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         
- ขาดทนุสะสมทางภาษี  7,846  (7,846)  -  - 

- ประมาณการหนีส้ินจากการยกเลิก
สญัญา 

  
373 

  
(20) 

  
- 

  
353 

- ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุ

  
6 

  
(6) 

  
- 

  
- 

รวม  8,225  (7,872)  -  353 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (2,853)  204  -  (2,649) 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สําหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจํานวนเงิน 1,719.23 ล้านบาท และ 1,766.12 ล้านบาท 
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ตามลําดบั (เฉพาะบริษัท จํานวน1,634.52 ล้านบาท และ 1,638.59 ล้านบาท ตามลําดบั) เน่ืองจากไม่มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุม่บริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

20. ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายและพัฒนาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ประมาณ  26.07  ล้านบาท  (ดอกเบีย้คํานวณจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 15.60 ล้านบาท ) และ
วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาพิพากษา
ยืนตามศาลชัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 4 สงิหาคม 2560 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกบัเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จ่ายชําระ
ค่าความเสียหายแล้วจํานวน 7 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้บันทึกรายได้จากการกลบัรายการ
ประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง ไว้ จํานวน 26.46 ล้านบาท หกักลบคา่ใช้จ่าย จํานวน 7 ล้านบาท คงเหลือ 19.46 
ล้านบาท ภายใต้บญัชี “ รายได้อ่ืน” ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติให้ผู้บริหารของบริษัทประมาณการค่าเสียหายจากคดีความดังกล่าวและรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,630.50 
ล้านบาท (สุทธิจากมูลค่าหลักประกัน) เน่ืองจากมูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ ในปี 2559 บริษัท
ได้ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มขึน้จํานวน 3,056.20 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือการขายท่ีดินหลกัประกนัของคดีความ ดงักล่าวเพิ่มขึน้จํานวน 3.13 ล้านบาท และบริษัทได้
ชําระคา่ความเสียหายชดใช้แก่ธนาคารกรุงไทย จํานวน 1,635.74 ล้านบาท 

21. เงนิกู้ยืมเงนิระยะยาวและหนีส้นิภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
 (หน่วย:พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
        
หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 1,012  992  1,012  992 
หกั โอนหนีส้นิระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี 
 

(1,012) 
  

(992) 
  

(1,012) 
  

(992) 
หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้- 

สทุธิ 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 

        
เงินกู้ ยืมระยะยาว 62,197  189,358  -  30,000 
หกั คา่ธรรมเนียมจดัหาเงินกู้ รอการตดับญัชี -  (3,282)  -  (3,282) 
 62,197  186,076  -  26,718 
หกั เงินกู้ ยืมเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ -  (26,718)  -  (26,718) 
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      เงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (62,197)  (119,358)  -  - 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ -  40,000  -  - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีแ้ละเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 187,068  27,710 
เพิ่มขึน้ 12,480  3,302 
ลดลง (จ่ายชําระคืน) (136,339)  (30,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 63,209  1,012 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 วงเงินสนิเช่ือของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ระหว่าง 
MLR+0.25% ถงึ MLR+0.5%  ตอ่ปี ตามลําดบั 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

 (หน่วย:พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
        
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 4,246  7,969  789  1,842 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (154)  (418)  (13)  (69) 
 4,092  7,551  776  1,773 
หกั หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถงึ 
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี (2,615)  (3,414)  (776)  (997) 
สทุธิ 1,477  4,137  -  776 

บริษัททําสญัญาเช่าการเงินหลายฉบบักับบริษัทในประเทศสองแห่งเพ่ือซือ้สินทรัพย์บางรายการตามท่ีกล่าวไว้ใน           
หมายเหต1ุ6 โดยมีจํานวนงวดการผอ่นชําระ 48 งวด งวดละเทา่ ๆ กนัทกุเดือน 

22. ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ  
  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

ประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์       
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

  
3,716 

  
4,077 

  
3,474 

  
3,508 
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ต้นทนุบริการปัจจบุนั  492  208  435  147 
ต้นทนุดอกเบีย้  94  80  86  68 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
(30) 

  
- 

  
- 

  
- 

(กําไร) ขาดทนุ จากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

  
 

- 

  
 

3,110 

  
 

- 

  
 

3,510 
จ่ายชําระผลประโยชน์พนกังาน  (2,414)  (3,759)  (2,414)  (3,759) 
ประมาณการหนีส้นิสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

  
 

1,858 

  
 

3,716 

  
 

1,581 

  
 

3,474 

 

 

จํานวนท่ีรับรู้ในขาดทนุสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้
  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั  492  208  435  147 
ต้นทนุดอกเบีย้  94  80  86  68 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
(30) 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม  556  288  521  215 

 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.20 - 3.40  ร้อยละ 2.20 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว้  ร้อยละ 6.25  ร้อยละ 6.25 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 25 - 67  ร้อยละ 25 - 67 
อตัรามรณะ  ปี 2551 (TMO2008)  ปี 2551 (TMO2008) 

23. ทุนเรือนหุ้นส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น และใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

23.1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 
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1.1) ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทลดทนุจด
ทะเบียนโดยการลดราคามลูคา่หุ้น จากราคามลูคา่หุ้นละ 20 บาท เป็นราคามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือลด
สว่นต่ํากวา่มลูค่าหุ้นและลดขาดทนุสะสม พร้อมทัง้มีมติอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
กบักระทรวงพาณิชย์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

1.2) ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนมุติั
ดงันี ้

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 8,160.22 ล้านบาท (16,320.44 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) 

ข) เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทจํานวน 3,549.63 ล้านบาท จากเดิม 8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้านหุ้น 
หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทนุจดทะเบียน 11,659.18 ล้านบาท (23,318.36 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) โดย
การออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 7,099.26 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

� จดัสรรแบบมอบอํานาจทัว่ไป จํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่น 

� จดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 99.26 ล้านหุ้นมลูค่าหุ้นละ 
0.50 บาท (AQ-W2  จํานวน 25.77 ล้านหุ้น และ AQ-W3 จํานวน 73.48 ล้านหุ้น)  

� จัดสรรจํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทัง้จํานวนหรือแต่บางส่วนในคราว
เดียวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจํากดั ในราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่ราคาท่ีเสนอขายต้องไม่ต่ํากว่า 
0.50 บาททัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
มีอํานาจพิจารณาจดัสรร 

1.3) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหมท่ี่เพิ่มขึน้
จํานวน 8,614 หุ้นโดยมีทนุชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,336,985,976.50 บาท (แบง่เป็นจํานวน
หุ้นสามญั 12,673,971,953 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

1.4) เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหม ่ ท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 711,582 หุ้น โดยมีทนุชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,337,341,767.50 บาท (แบง่เป็น
จํานวนหุ้นสามญั 12,674,683,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

1.5) ตามท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  มีมติอนมุติัดงันี ้

1.) อนมุติัลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 5,321,839,806.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
จํานวน 10,643,679,613 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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2.) อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้อ 1) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 6,337,341,767.50 
บาท แบง่ออกเป็น 12,674,683,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทหุ้นสามญัจํานวน 12,674,683,535 หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ –ไมมี่-  

3.) อนมุติัเลือกแนวทางการเพิ่มทนุแบบท่ี 2 คือการเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement ) 
ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Offering )โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 140,668,670,884 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจํานวน 281,337,341,768 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัการเพิ่มทนุแล้ว
บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 147,006,012,651.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิน้ 
294,012,025,303 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

� อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้ข้อ 4.ทนุจด
ทะเบียน 147,006,012,651.50 บาทแบ่งออกเป็น 294,012,025,303 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท
โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 294,012,025,303 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ -ไมมี่- 

� อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 
จํานวนไมเ่กิน 56,337,341,768 หน่วย  

� อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 281,337,341,768 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ตามลําดบัดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 100,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยผู้ ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้ กําหนดราคาเสนอขายและจํานวน
หุ้นท่ีจดัสรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาเสนอขายจะต้องเป็น (1) ราคาตลาดโดยคํานวณจาก
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั ทําการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการ
ติดต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไม่เกิน 10% ในขณะนีหุ้้นของบริษัทไม่
สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงหยุดทําการซือ้ขาย (SP) 
บริษัทต้องหาราคาลําดับถัดไป (2) โดยบริษัทฯดําเนินการหาราคาท่ีกําหนดโดยผ่าน
กระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท ณ 
ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building ) ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติจดัสรรหุ้นและกําหนด
ราคาขาย บริษัทฯ จะนําราคา Book Building มาพิจารณาในการจัดสรร แต่ในกรณีท่ีราคา
ตลาดอ้างอิง (1) และราคา Book Building (2) มิได้สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของหุ้นได้ บริษัท
จะใช้ราคาท่ีประเมินโดยบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย บริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์  เป็นบริษัทประเมินมลูค่าเบือ้งต้นเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบราคาเบือ้งต้น 
โดยราคาประเมินมลูคา่หุ้นราคา 0.05 บาท   

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 56,337,341,768 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 

3. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้แก่ผู้ ถือเดิมตามสดัสวนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิม 

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Offering)ตามข้อ 3 และ
ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามข้อ 1 นํามาจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละคนท่ีมีอยู่ อีกครัง้หนึ่ง โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจกําหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง เช่น สดัสว่นในการจดัสรร ราคาเสนอขาย วนัจองซือ้ วนั
กําหนดสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ(Record date) เป็นต้น ทัง้นีต้ามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ี
จะกําหนดและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าอีกครัง้ อนึ่งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมนัน้จะเป็นราคาท่ีคณะกรรมการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
กําหนด  ซึ่งจะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) ตามข้อ 1 และไมส่งูกวา่ราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นตามข้อ 3 

1.6) ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุติัจดัสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครัง้ท่ี1 “(ครัง้ท่ี1)” และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
11/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุติัจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัครัง้ท่ี 2 “(ครัง้
ท่ี2)” มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตามท่ี บริษัทฯ ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ให้
บริษัทฯ จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้น
ตามราคาตลาดนัน้ เน่ืองจาก: 

(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่
เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ8 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั ("ประกาศท่ี ทจ. 72/2558") มิได้สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของ
หุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบนัยงัคงถกูห้ามการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ 

(2) ไม่สามารถกําหนดราคาโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 (2) ของประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ได้ เน่ืองจากไม่มีนกัลงทนุสถาบนัสนใจท่ีจะ
ต้องการซือ้หุ้นออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนัน้ ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี 
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จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์. ซึ่งได้ประเมินจากงบการเงินฉบับล่าสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เม่ือวันท่ี 11 
กรกฏาคม 2560 เทา่กบั 0.04 บาท จงึถือได้วา่เป็นราคาแทนราคาตลาด เทา่กบั 0.04 บาท 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการพิจารณาคําขอให้
รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บริษัทจะต้องแจ้งราคาตลาดย้อนหลงั 
7-15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุหรือราคายติุธรรมของหุ้นท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีสนง.กลต. ให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีหุ้นไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ดงันัน้ บริษัทจึง
ต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคายติุธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากดั ท่ีได้ประเมิน
ราคาไว้เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับท่ีได้เคยประเมินมูลค่าเม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 โดยในครัง้นีท้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินได้ปรับปรุงการประเมินมูลค่าให้สะท้อน
สภาวะปัจจบุนัโดยอ้างอิงจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่เป็นงบการเงินลา่สดุ ซึง่มลูค่าหุ้นท่ี
ประเมินได้เทา่กบั 0.04 บาทตอ่หุ้น 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสงูกว่าราคา
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดั วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซึง่
เป็นท่ีปรึกษา 

 

ทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("กลต.") ให้ความ
เห็นชอบ แทนราคาตาม (1) และ (2) ข้างต้น ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 วรรคสอง ของประกาศท่ี ทจ. 
72/2558 

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดัราคาท่ี 0.05 บาทต่อหุ้นเม่ือเทียบกบัราคายติุธรรม 0.04 
บาท จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ําตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ดงันัน้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วจงึไมมี่การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silence Period) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบคุคลในวงจํากดั โดยพิจารณาจากนกัลงทนุท่ี
แสดงความจํานงในการเข้าลงทุนซือ้หุ้นเพิ่มทุนในส่วนท่ีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด ท่ีมีจํานวนหุ้นท่ี
เสนอซือ้ค่อนข้างมาก เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเพ่ิมทุนในรูปแบบนีไ้ด้มากท่ีสุด โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
1.) ราคาท่ีขายหุ้นให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจงเป็นราคา 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือได้ว่าทางบริษัทได้จัดสรร

หุ้นให้กบันกัลงทนุในราคาแทนราคาตลาด ตามท่ีกําหนดไว้ใน ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ซึ่งเป็นราคา
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ เน่ืองจาก หุ้นของบริษัทไม่ได้มี
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯมาตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และไมมี่นกัลงทนุสถาบนัประสงค์
ท่ีจะจองซือ้ในกระบวนการ Book Build ซึ่งทางบริษัทได้แต่งตัง้ บล.คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็น
ผู้จดัการในการจัดจําหน่ายหุ้นท่ีเสนอขายนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Book Building) ดงันัน้ ราคา
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีสํานกังานกลต .ให้ความเห็นชอบจึงถือได้ว่า
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เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาแทนราคาตลาด ดงันัน้ บริษัทจดัสรรราคาขายหุ้นในราคา 0.05 บาท ถือได้ว่า
เป็นการจดัสรรในราคาสงูกวา่ราคาตลาดซึง่เป็นไปตามมติของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) (ครัง้ที่ 1) 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเม่ือผู้ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มทนุรวมทัง้สิน้
จํานวน 34,140,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   12,674,683,535    หุ้น 
จํานวนหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้    34,140,000,000    หุ้น 
จํานวนหุ้นรวม      46,814,683,535   หุ้น 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) (ครัง้ที่ 2) 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเม่ือผู้ลงทนุซือ้หุ้นเพิ่มทนุรวมทัง้สิน้
จํานวน 38,500,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   46,814,683,535    หุ้น 
จํานวนหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้    38,500,000,000    หุ้น 
จํานวนหุ้นรวม      85,314,683,535   หุ้น 

 

ราคาท่ีเสนอขายให้นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงราคา 0.05 บาทซึ่งเป็นราคายติุธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท 
เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเมินวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ใช้งบการเงิน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 (ราคาตลาดก่อนเพ่ิมทนุเท่ากบั 0.05 บาท) Price Dilution 0% และ Control Dilution 
72.933% สาเหตท่ีุPrice Dilution ไม่กระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม เน่ืองจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 7-15 
ทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติจดัสรร ไม่สามารถหาได้เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯไม่มีการซือ้ขาย
(SP) ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจุบันหุ้นบริษัทไม่ได้ทําการซือ้ขาย บริษัทจึงใช้ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินเพ่ือเทียบเคียงเป็นราคาตลาดแทนและเพ่ือให้ข้อมลูการประเมินราคาเป็นปัจจุบนั
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ประเมินโดยบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดัได้ใช้งบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เป็นงบการเงินท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุประเมินราคาท่ี 0.04 บาท ทางคณะกรรมบริษัทมีมติ
จดัสรรท่ีราคา 0.05 บาทซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคายติุธรรมท่ีประเมินหลงัสดุ 

2.) บริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงิน บริษัทจําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสํารองไว้เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การชําระหนีแ้ละดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจําเป็นต้องใช้ค่อนข้างมาก เม่ือนักลงทุนจํานวน 15 ราย
สนใจท่ีจะลงทนุ บริษัทฯ จงึเหน็ควรเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้กบันกัลงทนุดงักลา่ว 

3.) รายละเอียดการใช้เงิน และระยะเวลาการใช้เงินดงันี ้
3.1 เงินเพิ่มทนุจํานวน 3,632 ล้านบาท (ครัง้ท่ี 1 จํานวน 1,707 ล้านบาท ครัง้ท่ี 2 จํานวน 1,925 ล้าน

บาท) บริษัทฯจะนําไปเจรจากบัธนาคารกรุงไทยเพ่ือชําระคา่ความเสียหายตามคําพิพากษาศาลฏี
กาแผนกคดีนกัการการเมือง  
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3.2 เพ่ือพฒันาโครงการตา่ง ๆ ของบริษัท 
รายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทนุในสว่น จดัสรรให้กบับคุคลในวงจํากดั(PP)  

ระยะเวลา รายละเอียด จํานวนเงิน(ล้านบาท) 
ปี 2560 ชําระหนีต้ามคําพิพากษา  10,004.47 
ปี 2560 พฒันาโครงการ ESTET RATTANATHIBET  976.90 
ปี 2560 พฒันาโครงการ ชลบรีุ บายพาสน์  457.37 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ Welle  81.93 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ ARBOR  397.79 
ปี 2560 พฒันาโครงการ AQ ALIX  303.89 
ปี 2560 ซือ้ท่ีดินหลกัประกนั  1,500.00 
ปี 2561-2562 ลงทนุโครงการใหม ่ 1,500.00 
ปี 2561-2562 เงินลงทนุหมนุเวียน  500.00 

   15,722.35 

4.) ราคาเสนอขายหุ้นให้นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงฯคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุติัท่ีราคา 0.05 
บาทซึง่เป็นราคายติุธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากดั เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้ท่ี 1 จํานวน 34,140,000,000 หุ้นจํานวนเงิน 1,707,000,000 บาท ชําระ
เงินภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้ท่ี 2 จํานวน 38,500,000,000 หุ้น
จํานวนเงิน 1,925,000,000 บาท ชําระเงินภายในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ราคาท่ีเสนอขายเป็นราคา
ยุติธรรมท่ีสูงกว่าราคายุติธรรมครัง้ล่าสุดท่ีประเมินโดยบริษัท เอส14 แอดไวเซอร่ี จํากัดในวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 ราคาท่ี 0.04 บาท โดยใช้ข้อมลูงบการเงินฉบบัลา่สดุท่ีเผยแพร่ให้นกัลงทนุทราบแล้ว 

5.) เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีสําคญักบัผู้ลงทนุ โดยบริษัทฯขายหุ้นแก่ผู้ลงทนุและไม่มีการตกลงเง่ือนไข
อ่ืนใด 

6.) ในการออกและเสนอขายสําหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 100,000 ล้านหุ้น บริษัทฯได้
จดัสรรในครัง้ท่ี1จํานวน 34,140 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจัดสรรครัง้ท่ี1 จํานวน 65,860 ล้านหุ้น 
และจดัสรรในครัง้ท่ี2 จํานวน 38,500 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจดัสรรครัง้ท่ี2 จํานวน 27,360 ล้าน
หุ้น ซึ่งหุ้นเพิ่มทนุท่ีจดัสรรแล้วในครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 รวม 72,640,000,000 หุ้น ถือเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

ในการนีบ้ริษัทต้องจ่ายค่านายหน้าเก่ียวกบัการออกหุ้นครัง้นีใ้ห้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 4 แห่ง เป็นเงิน
รวม 62.61ล้านบาท 

ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 14/2560 ได้มีมติคณะกรรมการยกเลิก
จํานวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้กบับคุคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 27,360 ล้านหุ้นโดยนําไปจดัสรรให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดิม และมีมติให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ใน
วนัท่ี 24 ตลุาคม 2560  
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  รายการเคล่ือนไหวทนุเรือนหุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของทนุเรือนหุ้นมีดงันี ้  
              

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิ 
 มูลค่าหุ้น 2560 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ 
 (บาท) (พันหุ้น) (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 23,318,363 11,659,182 
เพิ่มทนุจดทะเบียน   0.50 281,337,342 140,668,671 

ลดทนุจดทะเบียน  0.50 (10,643,680) (5,321,840) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 294,012,025  147,006,013 
 
 
 
 
ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 12,674,683 6,337,341 
เพิ่มทนุจดทะเบียน   0.50 72,640,000 36,320,000 
ลดทนุจดทะเบียน  0.50 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 85,314,683 42,657,341 

23.2. ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

2.1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจํานวน 1,030,912,398 หน่วย นัน้บริษัทได้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 2) ท่ีจะซือ้หุ้นเพียงจํานวน 1,030,899,500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 
2555 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ
และโอนเปล่ียนมือได้ อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี (20 มิถนุายน 2555) และไมมี่ราคาเสนอ
ขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายเดือนมีนาคม 
มิถนุายน กนัยายนและธันวาคมของแต่ละปี วนัใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 และวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 บริษัทแก้ไขราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงราคามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาท เป็นราคามลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 20 บาท 

� อตัราเดิมใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้นสามญั 1หุ้น (อตัรา 1:1:1) ราคา
ใช้สทิธิ 1 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

� อัตราใหม่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 0.918 หุ้ นสามัญ 1 หุ้ น (อัตรา 
1:0.918:1) ราคาใช้สทิธิ 1.090 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
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2.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วยนัน้ บริษัทได้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 3) ท่ีจะซือ้หุ้นเพียงจํานวน 2,624,546,758 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2556 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ
และโอนเปล่ียนมือได้ อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิ
ได้ทกุๆ 1 ปี โดยกําหนดวนัใช้สทิธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม วนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2556 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมและผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 โดยมีจํานวน 
211,176,828 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ทัง้นีใ้บสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 7 หุ้นใหม่ต่อ 4 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีจํานวน 2,413,449,455 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่า โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� อตัราใหม่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.028 หุ้นสามญั (อตัรา 1:1.028:1) 
ราคาใช้สทิธิ 0.584 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

2.3) ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 2) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 รายจํานวน 9,384 หน่วย จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 1,030,890,116 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 8,614 หุ้น หุ้นสามัญท่ี
จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สทิธิคงเหลือจํานวน 946,286,216 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) ท่ี
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 
20 มิถนุายน 2558 

2.4) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 3) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจํานวน 27 ราย จํานวน 692,209 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,697,322,486 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 711,582 หุ้น หุ้น
สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 2,697,393,397 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 
(AQ-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
แล้วเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559 

24. รายได้อ่ืน 
  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  2,551  3,597  2,138  21 
กําไร(ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากเงิน
ลงทนุชัว่คราว 

 
509  

 
(32)  -  

 
(32) 
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รายได้คา่เช่า  5,588  5,755  15,603  10,971 
รายได้จากการขายสนิค้าในร้านสะดวกซือ้  12,403  406  -  284 
กําไรจากการขายโครงการ  -  13,010  -  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือเงินมดัจําท่ีดิน  12,076  -  12,076  - 
รายได้ประมาณการหนีส้นิยกเลกิสญัญา  19,464  -  19,464  - 
อ่ืน ๆ  16,739  41,191  3,198  29,061 
รวม  69,330  63,927  52,479  40,305 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญัสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ได้แก่ 

  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

การเปล่ียนแปลงในต้นทนุการ         
     พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  290,782  395,485  83,632  390,431 
คา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง  133,868  959,545  22,538  280,501 
คา่โฆษณาและบริการขาย  49,972  142,780  22,193  94,634 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน   157,524  153,382  71,890  69,725 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี  42,998  45,790  11,073  12,233 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  78,367  57,192  13,691  10,600 
หนีส้งสยัจะสญู  600  30,631  381,910  527,647 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  -  -  480,565 
คา่ท่ีปรึกษาและบริการวิชาชีพ  17,097  23,955  10,773  12,200 
คา่ความเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง  3,808  3,057,273  3,772  3,057,237 

26. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงานที่จดทะเบียน  

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนโดยได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 
2546 ตามระเบียบกองทนุสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนกังาน และบริษัท
ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทุกเดือนโดยขึน้อยู่กับอายุการทํางานบริษัทได้
แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุเพ่ือบริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

สว่นท่ีบริษัทจ่ายสมทบสําหรับปี 2560 และ 2559 ซึง่บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมมีจํานวนเงิน
ประมาณ 2.86 ล้านบาท และ 2.72 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะสว่นของบริษัท มีจํานวนเงินประมาณ 2.06 ล้านบาท 
และ 2.01  ล้านบาท ตามลําดบั) 
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27. ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากขาดทนุสําหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละงวด โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
แสดงการคํานวณดงันี ้

 (หน่วย:พนัหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ขาดทนุท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

(ขัน้พืน้ฐาน) (164,706)  (3,744,509)  (256,607)  (3,936,605) 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกต้นปี 12,674,684  12,673,972  12,674,684  12,673,972 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจําหน่ายและ
เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นในระหวา่งปี 32,695,945 

 
406 

 
32,695,945 

 
406 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
(ขัน้พืน้ฐาน) 45,370,629 

 
12,674,378 

 
45,370,629 

 
12,674,378 

ขาดทนุตอ่หุ้น (ขัน้พืน้ฐาน) (บาทตอ่หุ้น) (0.0036)  (0.2954)  (0.0056)  (0.3106) 

มลูคา่หุ้น(บาทตอ่หุ้น) 0.50  0.50  0.50  0.50 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

บริษัทไม่ได้คํานวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทัง้นีเ้น่ืองจาก
มลูคา่ยติุธรรมเฉล่ียของหุ้นสามญัมีราคาต่ํากวา่ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

28. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมได้รวม เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย  
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินมดัจํารับ
ล่วงหน้าจากลูกค้า เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน หนีส้ินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนัดชําระหนี ้เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนีส้ินตามสัญญาเช่า
การเงิน และดอกเบีย้ค้างจ่าย นโยบายการบญัชีสําหรับการบนัทึกและการวดัมลูค่าของรายการเหล่านีไ้ด้เปิดเผยไว้
ในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องในหมายเหต ุ5 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจํานวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายชําระหนี ้
สําหรับ        ภาระผกูพนัตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจบุนัตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 
ชีใ้ห้เหน็วา่กลุม่บริษัทเอคิว เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเต
ทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความเส่ียง
ทางด้านการให้สินเช่ือดงักล่าวโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ วนัท่ีรายงานและ
หลกัประกนั ไม่พบว่ามีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสงูสดุทางด้านสินเช่ือ
แสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาด
วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดซึง่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษัทเอคิว เอสเตท มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ี
สําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 
ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ผู้บริหารพิจารณาว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้มีน้อย ดงันัน้กลุม่
บริษัท เอคิว เอสเตทจงึไมไ่ด้ทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ได้
ดงันี ้

 (หนว่ย:พนับาท) 
 2560 

งบการเงินรวม  

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่ 

 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง  

  (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 805,287 23,383 828,670 0.375-5.5 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - 1,135,500 290,509 1,426,009 1.50-5.5 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 94,765 94,765 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 38,049 38,049 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 89,206 - 89,206 1-1.5 

รวม - - - 2,029,993 446,706 2,476,699  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นหมนุเวียนอ่ืน - - - - 130,330 130,330 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 26,310 26,310 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 78,656 78,656 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 1,013 - 1,013 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั
ชําระ 

- - - 62,197 - 62,197 7.25 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 2,615 1,477 - - - 4,092 3.8-6.67 

รวม 2,615 1,477 - 63,210 235,296 302,598  

 
(หนว่ย:พนับาท) 

 2559 

งบการเงินรวม 

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่ 

 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอก เบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง    

(ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 63,716 14,422 78,138 0.375 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - 50,000 193,988 243,988 2 - 2.50 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 83,184 83,184 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 66,906 66,906 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 95,467 - 95,467 0.875 - 2.50 

รวม - - - 209,183 358,500 567,683  

        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 141,362 141,362 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 20,060 20,060 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 82,772 82,772 - 
หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 992 - 992 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไข 

ผิดนดัชําระ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26,718 
 

- 
 

26,718 6.25 - 6.525 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 3,414 4,137 - - - 7,551 3.8 - 6.67 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - 159,358 - 159,358 7.25 - 7.5 

รวม 3,414 4,137 - 187,068 244,194 438,813  
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 (หนว่ย:พนับาท) 
 2560  

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่  
5 ปี 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง   

 (ร้อยละตอ่ปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 505,818 10,970 516,788 0.375-5.5 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 1,115,500 1,115,500 5.5 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 455,361 455,361  
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 29,115 29,115  
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย - สทุธิ - - - - 644,156 644,156  
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 51,012 - 51,012 1-1.15 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย - สทุธิ - - - 2,550,755 - 2,550,755 6.25 

รวม - - - 3,107,585 2,255,102 5,362,687  
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 192,382 192,382  
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 1,908 1,908  
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 24,668 24,668  
หนิส้ินระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 1,013 - 1,013 3.00 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ - - - - - - 4.20 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 776 - - - - 776  

รวม 776 - - 1,013 218,958 220,747  

 
 (หนว่ย:พนับาท) 

 2559  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่  
5 ปี 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่
อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง    

(ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 6,317 338 6,655 0.375 
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เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 193,988 193,988 - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 413,995 413,995 - 

เงินทดรองจา่ยแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 29,362 29,362 - 

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทยอ่ย – 
สทุธิ - - - - 504,763 504,763 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดั 
ในการใช้ - - - 57,273 - 57,273 1.1 - 2.50 

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย – สทุธิ - - - 2,445,519 - 2,445,519 6.75 

รวม - - - 2,509,109 1,142,446 3,651,555  
        
หนีส้ินทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียน

อ่ืน - - - - 179,440 179,440 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 1,868 1,868 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 28,547 28,547 - 
หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 992 - 992 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไข 

ผิดนดัชําระ - - - 
 

26,718 - 
 

26,718 6.25 -6.525 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 

997 776 -       - 
       -

  1,773 4.20 

รวม 997 776 - 27,710 209,855 239,338  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มลูค่ายติุธรรมหมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนีใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคา
ยุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินนีจ้ะครบ
กําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
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หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนี ้ 
มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูค่ายติุธรรม เน่ืองจากหนีส้ินทางการเงินเหล่านีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า และเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน มีราคาตามบญัชีใกล้เคียง
กบัมลูคา่ยติุธรรมเน่ืองจากหนีส้นิทางการเงินนีจ้ะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากหนีส้ินทางการเงิน
เหลา่นีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี  ไม่สามารถคํานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสม
เน่ืองจากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในท้องตลาดได้ 

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและบคุคลอ่ืน และดอกเบีย้ค้างรับ ไม่สามารถประมาณการมลูค่ายติุธรรมได้ เน่ืองจากไม่
สามารถระบกํุาหนดเวลาการชําระคืนได้ 

29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผล
การดําเนินงานของสว่นงาน 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงานกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ร่วมกนัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของธุรกิจ กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 4 สว่นงาน ดงันี ้
1) สว่นงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ 
2) สว่นงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แนวสงู 
3) ธุรกิจบริการ 
4) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ดําเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดง
อยูใ่นงบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

ในปี 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายได้ 

 รายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งสว่นงานถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
 ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
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 (หนว่ย:พนับาท) 
 ธุรกิจ  ธุรกิจ    ธุรกิจให้เชา่     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            
รายได้จากการขายและบริการ 335,788  203,120  83,504  17,540  -  639,952 
ต้นทนุขายและบริการ (289,354)  (145,182)  (105,917)  (10,886)  10,327  (541,012) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 46,434  57,938  (22,413)  6,654  10,327  98,940 
รายได้จากการจดัการธุรกิจ           9,697 
ดอกเบีย้รับ           46,815 
รายได้อ่ืน           69,330 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จา่ย           224,782 
            
คา่ใช้จา่ยในการขาย           (49,972) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          (310,489) 
หนีส้งสยัจะสญู           (600) 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง           (3,808) 
ต้นทนุทางการเงิน           (16,951) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้           (157,038) 
รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้           (7,668) 
ขาดทนุสําหรับปี           (164,706) 

หมายเหต ุ: ธุรกิจโรงแรมรวมอยูใ่นธุรกิจสว่นบริการ         

 
ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มี
ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย:พนับาท) 

 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            รายได้จากการขายและบริการ 538,085  550,281  75,776  13,993  (152)  1,177,983 
ต้นทนุขายและบริการ (871,237)  (492,650)  (113,355)  (10,570)  7,978  (1,479,834) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (333,152)  57,631  (37,579)  3,423  7,826  (301,851) 
รายได้จากการจดัการธรุกิจ           13,514 
ดอกเบีย้รับ           3,416 
รายได้อ่ืน           63,927 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่าย           (220,994) 
            
คา่ใช้จ่ายในการขาย           (142,780) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร          (295,977) 
หนีส้งสยัจะสญู          (30,685) 
คา่ความเสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง           (3,057,273) 
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 (หนว่ย:พนับาท) 

 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

ต้นทนุทางการเงิน           (410) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้           (3,748,119) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้           3,610 
ขาดทนุสําหรับปี           (3,744,509) 

หมายเหต ุ: ธรุกิจโรงแรมรวมอยู่ในธรุกิจสว่นบริการ         

 

 

 

 
สินทรัพย์และหนีส้ินของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 (หนว่ย:พนับาท) 

 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า  รายการ   
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  ท่ีปันสว่น   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ไม่ได้  รวม 

สินทรัพย์ 8,750,719  2,191,754  827,523  150,958  197,165  12,118,119 
รายการตดับญัชี           (5,180,953) 
รวม           6,937,166 
            

หนีส้ิน 5,695,835  2,286,117  1,578,390  212,463  676,195  10,449,000 
รายการตดับญัชี           (7,104,160) 
รวม           3,344,840 
            

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 16,990  15,794  37,150  7,734  699  78,367 
รายการปรับมลูคา่ยติุธรรม           - 
รวม           78,367 

 
สินทรัพย์และหนีส้ินของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 (หนว่ย:พนับาท) 

 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า  รายการ   
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  ท่ีปันสว่น   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ไม่ได้  รวม 

สินทรัพย์ 7,120,913  1,800,776  855,044  159,365  181,345  10,117,443 
รายการตดับญัชี           (4,780,310) 
รวม           5,337,133 
            

หนีส้ิน 7,252,413  1,873,851  1,390,235  217,465  629,360  11,363,324 
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รายการตดับญัชี           (6,218,218) 
รวม           5,145,106 
            

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 13,818  9,828  25,256  7,657  633  57,192 
รายการปรับมลูคา่ยติุธรรม           - 
รวม           57,192 

 
30. อ่ืน ๆ 

1) ภาระคํา้ประกนัของธนาคาร 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
ของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 89.11 ล้านบาท และ 95.79 ล้านบาท ตามลําดบั 
(ส่วนของบริษัท 47.62 ล้านบาท และ 54.14 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจ หนงัสือคํา้ประกนัดงักล่าวมีเงินฝากประจํากบัธนาคารของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์คํา้
ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 

2) ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 

2.1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
คา่เสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาวา่จ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกันผลงาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 13.38 ล้านบาท และ 34.50 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่ในขณะนีย้งัไม่ทราบผลของคดีความดงักลา่ว นอกจากนีก้ลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทกําลงัอยู่
ในระหวา่งการเจรจากบัลกูค้าบางรายซึง่ได้เรียกร้องให้กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจ่ายชําระคืนเงินมดัจํารับ
ล่วงหน้าของลกูค้าดงักล่าวโดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเช่ือว่าจํานวนท่ีบริษัทบนัทึกไว้ในบญัชีแล้วนัน้
เพียงพอสําหรับค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีความดงักล่าว ทัง้นี ้อดีตผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
ได้คํา้ประกันภาระหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าจํานวนประมาณ 0.33 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย
ทางอ้อม 

2.2) ภาระผกูพนั 

2.2.1) กลุ่มบริษัทเอคิวเอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลักทรัพย์คํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.2.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 

2.2.3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง
คงเหลือ 674.84 ล้านบาท และ 994.39 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะบริษัทจํานวน 163.12 ล้าน
บาท และ 174.95 ล้านบาท ตามลําดบั) โดยเป็นงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 
510.98 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 163.85 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 : งาน
สาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 637.68  ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 356.71ล้าน
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บาท) และเฉพาะของบริษัทงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 26.79 ล้านบาท และ
งานบ้านจํานวน 136.33 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : งานสาธารณปูโภคและสร้างอาคาร
ชดุ จํานวน 31.12 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 143.83 ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มลูคา่ตามสญัญารวมจํานวน 1,588.13 ล้านบาท และ 
2,353.90 ล้านบาท ตามลําดบั และเฉพาะบริษัทจํานวน 451.95 ล้านบาท และ 525.87 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

2.2.4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า
ดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 26  ปี 8 เดือนถึง 30 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้อง
จ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 2560  2559 
ระยะเวลาท่ีไมเ่กิน 1 ปี 4,126  4,056 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 17,421  16,868 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 88,200  92,878 
รวม 109,747  113,802 

2.2.5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายเก่ียวกบัสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง อายสุญัญา 30 ปี จํานวน 15.66  ล้านบาท และ 
16.14 ล้านบาท ตามลําดบั  

2.2.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดินกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั อายสุญัญา 4 ปี 6 เดือน 19 วนั จํานวน 10.01 ล้านบาท และอายุ
สญัญา 5 ปี 6 เดือน 19 วนั จํานวน 12.21 ล้านบาท ตามลําดบั 

31. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก 

ในปี 2559 บริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอกจํานวนเงิน 30 
ล้านบาท เน่ืองจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนังสือให้บริษัทย่อยดังกล่าวชีแ้จง
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีถกูอายดั ซึง่ผู้กู้ ใช้คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ยนัน้ 

32. การบริหารจัดการส่วนทุน 

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจดัการสว่นทนุซึง่มีวตัถปุระสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง
และรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ2559 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 
เทา่กบั 0.93 เท่า และ 26.79 เทา่ ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุของบริษัทเทา่กบั 
0.92 เทา่ และ 20.25 เทา่ ตามลําดบั)   
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บริษัทไมมี่การเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์ นโยบายและกระบวนการจดัการสว่นทนุของบริษัทในระหวา่งปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 

33. การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทจะใช้วิธีราคาทนุหรือวิธีรายได้ใน
การวดัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิแทน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมลูค่า ความ
แตกตา่งของระดบัข้อมลูสามารถแสดงได้ดงันี ้

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมแยกแสดงตามลําดบัชัน้
ของมลูคา่ยติุธรรมได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม (หน่วย:พนับาท) 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

       

เงินลงทนุระยะสัน้        
- หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด 310.51  -  -  310.51 
- อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -  141.05  141.05 
รวม 310.51  -  141.05  451.56 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย:พนับาท) 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
เงินลงทนุระยะสัน้        
- หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด -  -  -  - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -  282.02  282.02 
รวม -  -  282.02  282.02 
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เทคนิคการประเมินมลูคา่ยติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สําหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 1 และ 3  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคํานวณโดยใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศโดยผู้จดัการกองทนุ  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณา
รายได้ (Income Approach)และข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมดงักลา่วประกอบด้วย อตัราคิด
ลดหรือผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาล อตัราการ
เข้าพกัหรืออตัราการเช่า อตัราพืน้ท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของรายได้ เป็นต้น 

ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 

34. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2559 บริษัทได้จดัประเภทบญัชีใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศ
ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เร่ืองการกําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงินพ.ศ. 2559 

35. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทได้อนมุติัให้ออกงบการเงินนีแ้ล้วเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

 




