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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น 

ปี 2561 เป็นช่วงเวลาตอ่เน่ืองของบริษัทท่ีต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการแก้ไข
ปัญหา โดยพยายามเจรจากับธนาคารเพ่ือหาทางออกในเร่ืองการบังคบัคดีกับทรัพย์สินของบริษัท จนประสบ
ความสําเร็จ โดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด ทําให้บริษัทนําเงินเพิ่มทนุบางส่วนไปชําระหนีใ้ห้ธนาคารมีผลให้ธนาคารชะลอการยึดทรัพย์ของบริษัท 
และเงินเพิ่มทนุบางสว่นได้นําไปลงทนุในโครงการของบริษัทด้วยความระมดัระวงั เน่ืองจากบริษัทยงัมีภาระหนีอี้ก
ส่วนซึ่งต้องนําทรัพย์หลกัประกันออกขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกันมีการเปิดการขาย
ทอดตลาด 3 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1และ ครัง้ท่ี 2 มีผู้คดัค้านการขายทําให้ในวนัท่ีประกาศขายทรัพย์ครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 
2 ต้องยตุิ และครัง้ท่ี 3 ประกาศขายทอดตลาดนดัท่ี 1 ในเดือนตลุาคม 2561 มีผู้ประเมินซือ้สําเร็จ ภายหลงัการ
ขายทอดตลาดนดัท่ี 1 มีผู้คดัค้านการขายทอดตลาดจึงทําให้ผู้ ซือ้ไม่สามารถชําระราคาได้ครบถ้วนสง่ผลให้การสง่
มอบท่ีดินยงัไม่แล้วเสร็จ ทัง้นีเ้ม่ือมีการมีการส่งมอบท่ีดินให้แก่ผู้ ซือ้เรียบร้อยและธนาคารได้รับเงินจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์เรียบร้อยและคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยตุิ บริษัทก็สามารถดําเนินธุรกิจได้เต็ม
ศกัยภาพจากเงินเพิ่มทนุคงเหลือเพ่ือทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเติบโตและมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อนาคต  

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหา ทําให้บริษัท
สามารถผา่นพ้นอปุสรรคตา่งๆ ไปได้ด้วยดี 

นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอควิ 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 ชําระเต็มมลูคา่
แล้ว 42,662,405,722.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 85,324,811,444 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 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
ศาลฎีกาวินิจฉัยชีข้าดคําร้องจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 
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2561 ศาลฎีกาได้ยกเลิกคําสั่งท่ีให้งดการบังคับคดีตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 และยกเลิกวันนัดวันท่ี 8 มีนาคม 2561 และเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 กรมบังคับคดีได้
กําหนดวนันดัขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกันดงักล่าวดงันี ้นดัท่ี 1 วนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 นดัท่ี 2 วนัท่ี 27 
มิถุนายน 2561 นัดท่ี 3 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 และนัดท่ี 4 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 โดยมีราคาเร่ิมต้นท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน 8,950.78 ล้านบาท โดยในการขายทอดตลาดครัง้แรก
ราคาเร่ิมต้นเท่ากับราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผู้ เข้าเสนอราคา เจ้าพนักงานบังคบัคดีจะปรับลดราคา
เร่ิมต้นลงร้อยละ 10 ของราคาดงักล่าวสําหรับการขายแต่ละครัง้ แต่ราคาเร่ิมต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองตดิไปในการขายแตล่ะครัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี
จะหกัยอดหนีจํ้านองท่ีเป็นปัจจบุนัออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทัง้นี ้ในกรณีมีเศษจะมีการปัดเศษตาม
ประกาศดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้
มีคําสัง่คดีหมายเลขดําท่ี อม.ข.1/2561 ให้ยกเลิกคําสัง่งดการบงัคบัคดีตามรายงานกระบวนพิจารณา ฉบบั
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีท่ีดนิแปลงอ่ืนตอ่ไปได้ เว้นแตท่ี่ดินท่ีติดข้อพิพาทบาง
แปลง ให้งดการบงัคบัคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2561  บริษัท
ได้รับประกาศจากกรมบงัคบัคดีฉบบัลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ประกาศการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนีร้วม 4 นดั ดงันี ้นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2561 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และนดัท่ี 4 ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และ เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 
2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักล่าว มีผู้ประมลูซือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท 
และผู้ประมลูได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
24 มกราคม 2562 ผู้ประมูลซือ้ได้นําเงินไปชําระกรมบังคับคดีจํานวน 3,819 ล้านบาท ตามทรัพย์ท่ีขาย
ทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558  ส่วนทรัพย์ท่ีเหลือ
ในคดีแพ่งหมายเลขแดง 4007/2552 และคดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขแดง ล.1249/2555 อยู่ระหว่างผู้
ร้องย่ืนคดัค้าน จํานวน 3 คดี 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.365/2561 เร่ืองกรณีท่ีเจ้าพนกังานได้สัง่เพิกถอนคําสัง่แล้วผู้ ร้องจึงได้มาร้องต่อศาล
เพ่ือเพิกถอนคําสัง่เจ้าพนกังานพิทกัทรัพย์  โดยคดีผู้ ร้องได้มาย่ืนขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการ
ขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรับคําร้องเป็นคําคดัค้านและให้เรียกบริษัท โกลเด้น ว่าเป็นผู้
คดัค้านท่ี 3 แล้ว ได้ทําการสืบพยานจนแล้วเสร็จ และนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2562 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.438/2561เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาดท่ีดินของลกูหนีท่ี้ 2 (บริษัท เค แอนด์วี
เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด) โดยคดีนีผู้้คดัค้านได้ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการ
ขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดการบงัคบัคดีไว้ชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาล
ได้มีคําสัง่รับทนายความของบริษัทเป็นทนายผู้ มีสว่นได้เสีย และให้เรียกวา่บริษัทวา่ผู้คดัค้านท่ี 2 แล้วกําหนด
วนันดัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 
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ศาลแพ่งคดีถ.59/2561 เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด คดีนีผู้้ ร้องได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด 
โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทได้ย่ืนคําคดัค้านฉบบัลงวันท่ี 24 มกราคม 2562 
เน่ืองจากคดีนีย้งัไม่ได้มีการส่งหมายนดัและสําเนาคําร้องให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ของผู้ ร้องทราบว่ามีการ
ย่ืนคําร้องดงักล่าว อีกทัง้ท่ีดินท่ีพิพาทในคดีนีมี้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ รับจํานอง กรณีจึงมีเหตุให้เล่ือนคดี
ออกไป โดยนดัใหม่วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

(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
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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
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
ดงักล่าวด้วย สืบเน่ืองจากนัดในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ย่ืนคําร้องขอถอนฟ้องโดยศาลมีคําสัง่
อนญุาตและให้โจทก์ถอนฟ้องได้และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

เม่ือวนัท่ี17 มกราคม 2561 ตามคดีดํา พ.240/2561  เร่ืองขอให้ยกเลิกสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบริษัท โปรเกรสฯ บริษัทต่อสู้ว่าจําเลยทัง้ 3 ฝ่าย ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสญัญา ฯ 
สัญญามีเง่ือนไข ดังกล่าวชัดเจนของหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย นัดสืบพยานในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 
ความเห็นเบือ้งต้นเห็นวา่คดีนีบ้ริษัทไม่ได้เป็นผู้ ทําผิดสญัญาจดัการทรัพย์สินฯ และในสญัญาฯดงักลา่วก็ระบุ
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หน้าท่ีของบริษัทไว้ และได้มีการทําตามเง่ือนไขทุกอย่าง ดงันัน้คดีนีศ้าลชัน้ต้นน่าจะยกฟ้องโจทก์  โดยได้
สืบพยานเสร็จสิน้แล้ว ศาลได้กําหนดนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 18  มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

(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
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  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 
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(มหาชน) ปฎิบตัติามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลข
แดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 10,004,467,480 บาท ให้ธนาคาร 
ภายในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอน
ทางกฎหมายในสทิธิตามกฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้บริหารของธนาคารเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพ่ิมเติมแล้ว 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) 

2. ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอันเป็นมูลเหตุของ
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  ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึ่งตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ 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 
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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 บาท นบัถดั
จากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ศาลพิพากษาใน
คดีแพง่ให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 จนกว่า
ชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัดนํามาชําระเม่ือวันท่ี 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
ประการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืน
อทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 ในท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560  ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจํานวน 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 2561 ดงันี ้
   (หน่วย:ล้านบาท) 

มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  128.21 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จา่ยในการโอน (ราคาประเมินท่ีดนิจากกรมท่ีดนิ)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800.00) 
 ชําระคา่เสียหายจากการชดใช้  (1,635.74) 

 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  3,056.95 

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

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยูก่บัความสามารถในการขายท่ีดนิหลกัประกนัดงักลา่ว
ให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูคา่หลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัมลูคา่คา่เสียหายตาม
คําพิพากษาคดอีาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท และการ์
เด้นโฮมจะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักล่าว ผู้ประมลูซือ้ได้ในราคา 
8,914.07 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่ามลูค่าบงัคบัขายท่ีประมาณการไว้ แต่ปัจจุบนับริษัทไม่สามารถกลบัรายการ
ประมาณการหนีส้ินท่ีตัง้สํารองไว้ได้ ในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจดัทําบญัชีของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี จึงยงัไม่
สามารถทราบกําไรจากการโอนกลบัประมาณการคา่เสียหายข้างต้น 

1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

วสัิยทศัน์  

AQ Estate ไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือสร้างอาคาร เรามุ่งมั่นวางแผน
อนาคตให้แก่คณุ เราเช่ือในแนวคดิของการออกแบบท่ีใช้งานได้ดีและจะไม่มีวนัล้าสมยั เพราะเป้าหมายของเราคือ
สร้างสิง่ท่ียัง่ยืนผา่นกาลเวลา เพ่ือให้ลกูค้าของเราได้รับผลตอบแทนท่ีสงูท่ีสดุจากการลงทนุ 

พันธกจิ 

1) เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจบุนัและ
ในอนาคต 

2) เพ่ือเป็นหนึง่ในผู้ นําบริษัทมหาชนด้านอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทย 
3) เพ่ือมอบการบริการและการจดัการท่ียอดเย่ียมให้แก่ลกูค้าในฐานะผู้ให้บริการและในฐานะหุ้นสว่น

ทางธุรกิจ 

1.4  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 

1.4.1  การเปล่ียนแปลงทุนเรือนหุ้นและการออกหลักทรัพย์ 

 ปี 2558 
� ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติ

อนมุตัดิงันี ้

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) 
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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 

� เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่ท่ี
เพิ่มขึน้จํานวน 8,614 หุ้ นโดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,336,985,976.50 บาท 
(แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 12,673,971,953 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

 ปี 2559 
� เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหม่ ท่ีเพิ่มขึน้

จํานวน 711,582 หุ้น โดยมีทนุชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 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 ้
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� 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 ้
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) 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                             หน้าที่ 14 
 

(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 

� ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุตัิจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากัดครัง้ท่ี1 “(ครัง้ท่ี1)” และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
11/2560 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครัง้ท่ี 2 
“(ครัง้ท่ี2)” มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตามท่ี บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ให้บริษัท 
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา
ตลาดนัน้ เน่ืองจาก: 

(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดตอ่กนั แตไ่ม่
เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ8 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 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
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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 

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
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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
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 ้
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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 
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 
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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 

 ปี 2561 

� ใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 
48 ราย จํานวน 10,127,909 หน่วย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 42,646,721,758 หน่วย หุ้น
สามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 10,127,909 หุ้น หุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
จํานวน 42,646,721,758 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้
จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

รายการเคล่ือนไหวทนุเรือนหุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของทนุเรือนหุ้นมีดงันี ้
  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิ 
 มูลค่าหุ้น 2561 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ 
 (บาท) (พันหุ้น) (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 294,012,025  147,006,013 
เพิ่มทนุจดทะเบียน    - - 

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

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 85,314,683 42,657,341 
เพิ่มทนุจดทะเบียน   0.50 10,128 5,064 
ลดทนุจดทะเบียน   - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 85,324,811 42,662,405 

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
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ทะเบียนทนุชําระแล้วในส่วนท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดัแล้ว โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 10 
อนัดบัของบริษัทฯมี ดงันี ้

ลาํดบัที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบั 
จาํนวนหุ้นก่อน 
การเพิ่มทุน 

ร้อยละ 
จาํนวนหุ้นหลัง
การเพิ่มทุน 

ร้อยละ 

1 Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. - - 17,000,000,000 19.92% 
2 CGS-CIMB SECURITIES 

(SINGAPORE)PTE., LTD. 
- - 5,100,000,000 5.98% 

3 นางจิรฐา วธันเวคิน - - 3,900,000,000 4.57% 
4 นายบวร รุ่งเรืองนวรัตน์ - - 3,582,000,000 4.20% 
5 นายชนน วงัตาล - - 3,315,000,000 3.89% 
6 นายวิทยา จกัรเพช็ร - - 3,100,000,000 3.63% 
7 นางพิเชษฐ์ เพ่ิมทรัพย์หิรัญ - - 2,670,000,000 3.13% 
8 นางสาวฐานตุรา สื่อวีระชยั - - 2,226,622,600 2.61% 
9 นางสาวศภลกษณ์ เศษธะพานิช - - 2,060,000,000 2.41% 
10 นายสสุิชณ์ทกัษ์ อจัฉริยะสมบติั - - 2,000,000,000 2.34% 

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 
� 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" 
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(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 

 ปี 2561 

-ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น- 

1.4.3 การพัฒนาที่สาํคัญ 

 ปี 2561 

7 มีนาคม 2561 ตามคํา พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองท่ีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ต้องร่วมรับผิดชอบค่า ความเสียหายท่ีได้ทราบแล้วนัน้ คดีถึงท่ีสุด โจทก์คือ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ยึดทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัและ ประกาศขายทรัพย์ทอดตลาด 
ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 17 มกราคม 2561 ครัง้ท่ี 3 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2561 และครัง้ท่ี 4 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 นัน้ ปรากฏว่าเม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์นวลแข ในฐานะผู้ ร้อง ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสัง่ให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีงดการขายทอดตลาด ท่ีดินทัง้ 215 แปลง เน่ืองด้วยการประกาศขาย
ท่ีดนิไม่พร้อมกนั ทําให้เกิดการกําหนดราคาไม่เหมาะสม และ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 สง่
หมายให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง ทาง
การเมืองจึงมีคําสั่งให้นัดไต่สวนคําร้องในวันท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 ทัง้นีว้ันท่ี 5 
มีนาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ได้ยกเลิก คําสัง่
ท่ีให้งดการบงัคบัคดีตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบบัลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 
และยกเลกิวนันดั วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 
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5 มิถนุายน 2561 เจ้าพนักงานบังคบัคดีได้มีประกาศขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 
2561 โดยกําหนดการขายทอดตลาด 4 นดั ดงันี ้1. นดัแรก วนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 2. นดั
ท่ีสอง วนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 3. นดัท่ีสาม วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 4. นดัท่ีส่ี วนัท่ี 8 
สิงหาคม 2561 ต่อมา นางสาวเจริญ อยู่คงธรรม ย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง การเมือง คดีหมายเลขดําท่ี อม.ข 1/2561 ฟ้องวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมใน โฉนดท่ี 610 เลขท่ี 79 (เดิม 58) หน้า
สํารวจ 276 ตําบลบ้านระกาศ (ระกาศ) อําเภอบางบ่อ จงัหวดั สมทุรปราการ เพ่ือขอให้
ปล่อยอสงัหาริมทรัพย์ส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมของผู้ ร้อง โดยต้องการให้แบ่งแยก โฉนด
ส่วนของผู้ ร้องออกก่อนการขายทอดตลาดและโต้แย้งท่ีดินท่ียึดไว้นัน้ว่าเป็นการยึดเกิน 
โดยยึดท่ีดินในส่วน ของผู้ ร้องไปด้วยมีพืน้ท่ี 60 ตารางวา และเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2561 ศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องและให้งด การบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคํา
พิพากษาหรือมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืนโดยมีกําหนดนัดไต่ส่วนคําร้องในวันท่ี 11 กันยายน 
2561 ซึง่บริษัท โกล้เด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทียล พาร์ค จํากดั ได้รับสําเนาคําร้องดงักลา่ว 
เม่ือ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีจ้ากการตรวจสอบท่ีสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
สมทุรปราการ พบว่าเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ มีคําสัง่งดการขายทรัพย์เฉพาะในวนัท่ี 6 
มิถนุายน 2561 เน่ืองจาก นางสาวเจริญ อยูค่งธรรม ได้ย่ืนคําร้องตอ่ ศาลล้มละลายกลาง
คดีหมายเลขดําท่ี สล.122/2561 วันท่ีฟ้อง 28 พฤษภาคม 2561 ในฐานะเจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิร่วมในโฉนดท่ี 610 เลขท่ี 79 (เดิม58) หน้าสํารวจ 276 ตําบลบ้านระกาศ 
(ระกาศ) อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอให้ปล่อยอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิร่วมของผู้ ร้อง โดยต้องการให้แบ่งแยก หน้าท่ี 2/2 โฉนดสว่นของผู้ ร้องก่อนการ
ขายทอดตลาดและโต้แย้งเนือ้ท่ีดินท่ียึดไว้นัน้ว่าเป็นการยึดเกิน คือยึดท่ีดินของผู้  ร้องไป
ด้วยมีจํานวน 60 ตารางวา โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่ให้งดการขายทรัพย์เฉพาะ
ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 และนดัไตส่วนคําร้องในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561 

31 กรกฎาคม 2561 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง ตําแหน่งทางการเมือง
ได้มีคําสัง่คดีหมายเลขดําท่ี อม.ข.1/2561 ให้ยกเลิกคําสัง่งดการบงัคบัคดีตามรายงาน 
กระบวนพิจารณา ฉบับวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท่ีดิน
แปลงอ่ืนต่อไปได้เว้นแต่ ท่ีดินพิพาทโฉนดท่ีดินเลขท่ี 610 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบาง
บอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ ให้งดการบงัคบัดดีไว้ 

18 กนัยายน 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ได้มีคําสัง่คดีหมายเลขดําท่ี 
อม.ข.1/2561 ให้ยกเลิกคําสัง่งดการบงัคบัคดีตามรายงานกระบวนพิจารณา ฉบบัวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2561 โดยให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีบงัคบัคดีท่ีดินแปลงอ่ืนตอ่ไปได้เว้นแต่
ท่ีดินพิพาทโฉนดท่ีดินเลขท่ี 610 ตําบลบ้าน ระกาศ อําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ให้งดการบงัคบัคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน และใน วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 
บริษัทฯ ได้รับประกาศจากกรมบังคับคดีฉบับลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยเจ้า 
พนกังานบงัคบัคดีได้ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนีร้วม 4 นดั ดงันี ้นดัท่ี 1 ใน
วันท่ี  17 ตุลาคม  2561 นัดท่ี  2 ในวันท่ี  7 พฤศจิกายน  2561 นัดท่ี  3 ในวันท่ี  28 
พฤศจิกายน 2561 นดัท่ี 4 ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

17 ตลุาคม 2561 วันท่ี 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศจากกรมบังคับคดีฉบับลงวันท่ี 17 
สิงหาคม 2561 โดยเจ้าพนักงานบงัคบัคดีได้ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนี ้
รวม 4 นดั ดงันี ้นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 นดั
ท่ี 3 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 นัดท่ี 4 ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 โดยในวันท่ี 17 
ตลุาคม 2561 ได้มีการขาดทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักล่าว ผู้ประมลูซือ้ได้ในราคา 
8,914.07 ล้านบาท 

ความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงนิ (BE) และเงนิให้กู้ยืม 

ตามท่ีบริษัทได้เพิ่มทนุให้กับบุคคลในวงจํากัดตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 3,632 ล้าน
บาท เพ่ือนําเงินเพิ่มทนุไปชําระหนีต้ามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยได้ชําระหนีด้งักลา่วแล้ว 1,636 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทนุอีก 1,996 ล้านบาท 
และในช่วงเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิการลงทนุในตัว๋แลกเงิน (B/E) 1,600 ล้านบาท และมอบอํานาจ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีฐานะการเงินท่ีดีและมัน่คงภายในวงเงินคราวละไม่เกิน 500 
ล้านบาท และให้สามารถตอ่B/E ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจลงทนุ
ในตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีแหลง่เงินทนุในการคืนชดัเจนและมีความเส่ียงน้อย โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลา
ในแต่ละครัง้อยู่ในช่วง 15-30 วนั เพ่ือให้บริษัทสามารถไถ่ถอนนําเงินมาใช้ชําระหนีไ้ด้ทนัเวลา ทัง้นี ้บริษัทได้นํา
เงินไปลงทนุใน B/E ของ 5 บริษัท เม่ือครบกําหนดมีการขยายระยะเวลาลงทนุใน B/E มาโดยตลอด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ครบกําหนดการลงทุนใน B/E ของบริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด 
และบริษัท ไทย ฟิลาเท็กซ์ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทมีมติเปล่ียนแปลงการลงทุนใน B/E เป็นเงินให้
กู้ ยืมแก่บริษัทดงักล่าวแทนรวม 719 ล้านบาท โดยครบกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้วันท่ี 28 ธันวาคม 
2561 ประกอบกับ B/E ของบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮดิง้ส์ส์ พีทีอี แอลทีดี จํากัด จํานวน 1,143 ล้านบาท 
ครบกําหนดชําระคืนเงินแล้ว 115 ล้านบาท และอีก 1,028 ล้านบาท ครบกําหนดชําระคืนเดือนสิงหาคมและเดือน
กนัยายน 2561 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหลง่เงินท่ีบริษัทนําไปลงทนุใน B/E และให้กู้ ยืมแก่บริษัทข้างต้นมาจากเงินเพิ่ม
ทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั ซึ่งเป็นเงินสํารองไว้เพ่ือชําระหนีส้่วนต่างจากการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกันกบั KTB 
โดยมีกําหนดขายทอดตลาดท่ีดินดงักล่าวนัดถัดไปวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 และวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 หาก
บริษัทมีภาระต้องชําระหนีส้่วนต่างจากการขายท่ีดินข้างต้นให้กับ KTB อาจทําให้บริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียง
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พอท่ีจะชําระหนีใ้ห้แก่ KTB ประกอบกบัรายการให้เงินกู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิ ซึง่เป็นจํานวนท่ีมีนยัสําคญัและมิใช่การประกอบธุรกิจปกตขิองบริษัท 

เงนิให้กู้ยืมแก่กรุงไทย แลนด์ และ ไทยฟิลาเท๊กซ์ จาํนวน 719 ล้านบาท 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่การเปล่ียนรูปแบบการลงทนุในตัว๋แลกเงินเป็นสญัญาเงินกู้ ท่ีมีเง่ือนไข
เหมือนตัว๋แลกเงินเดิม และเหตผุลท่ียงัให้ทัง้ 2 บริษัทกู้ ยืมเงินเน่ืองจากบริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทุน
จํานวนดงักล่าวหลงัจากงดการขายทอดตลาดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ปัจจุบนัยงัไม่ได้กําหนดวนัขายครัง้ต่อไป 
รวมทัง้พิจารณาแล้วเห็นวา่ทัง้ 2 บริษัท มีศกัยภาพในการชําระหนีคื้น จงึเห็นวา่การให้กู้ดงักลา่ว มีความเหมาะสม  

โดยในส่วนการชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ 
เน่ืองจากการชําระค่าเสียหายดงักล่าวยงัมีขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ อยู่ ซึ่งราคาท่ีดินดงักล่าวมี
แนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้านบาท เน่ืองด้วยราคาท่ีกําหนดโดยกรม
บงัคบัคดีกําหนดราคาขาย 8,850 ล้านบาท บริษัทฯยงัเช่ือมัน่วา่ราคาท่ีขายต้องสงูกวา่ท่ีกรมบงัคดีตัง้ขาย  

สําหรับงบการเงิน ปี 2559 บริษัทได้ตัง้สํารองภาระหนีส้ินกับธนาคารกรุงไทย โดยใช้ราคาประเมินของ
บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากัด ประเมิน ณ เดือน พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 11,600 ล้านบาท 
ราคาบงัคบัขายท่ี 5,800 ล้านบาทซึ่งในปีนัน้บริษัทฯได้เปิดให้ผู้ เสนอราคาซือ้ท่ีดินส่งซองประมลูมาท่ีบริษัทฯซึ่ง
ราคาท่ีผู้ เสนอซือ้ 3-4 รายสง่มาราคาต่ํากว่าราคาบงัคบัขาย ทางบริษัทฯจึงเห็นสมควรใช้ราคาบงัคบัขายเป็นฐาน
ในการตัง้สํารองโดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากวา่ 8,368.73 ล้านบาท บริษัทจะยงัสามารถชําระคา่เสียหายให้กบั
KTB ได้ เพราะยงัมีสภาพคล่องจากเงินลงทุนส่วนอ่ืนท่ีเหลือ (กองทุนตราสารหนี ้เงินฝากธนาคาร จํานวน 321 
ล้านบาทและทรัพย์สินโครงการจํานวน 1,607 ล้านบาท) อีกทัง้สามารถเรียกให้ บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอป
เมนท์ จํากดั และ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั (มหาชน) ชําระคืนหนีด้งักล่าวก่อนกําหนดได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 
30 วนั  

อีกทัง้คณะกรรมการได้พิจารณาสถานะการเงินของ บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด และ 
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากัด(มหาชน) แล้ว เห็นว่ายงัมีเครดิตท่ียงัรับได้และเช่ือว่า บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอป
เมนท์ จํากดั และ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน) มีความสามารถชําระคืนหนีใ้นสว่นนีไ้ด้ตามสญัญา  

อีกทัง้ในเชิงกฎหมายนัน้ การเปล่ียนรูปจากการรับซือ้ตัว๋แลกเงินเป็นการให้กู้ ยืมระยะสัน้ดงักลา่วไม่ได้ทํา
ให้สถานะของบริษัทและบริษัทยอ่ยเปล่ียนไปจากเดมิ สําหรับการวางหลกัประกนัและการคํา้ประกนั สทิธิการเรียก
เงินให้กู้ ก่อนกําหนด การบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การวางหลกัประกนัและคํา้ประกนั 

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากดั(กรุงไทยแลนด์)  :  ไม่มี 

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน)    :  ไม่มี 

สทิธิการเรียกเงินให้กู้ ก่อนกําหนด 
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บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากดั(กรุงไทยแลนด์) สญัญาเงินกู้ ระบบุริษัท เอควิฯมีสทิธิเรียกชําระ
เงินก่อนครบกําหนด โดยบอกกลา่วลว่งหน้า 30 วนั 

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน) สญัญาเงินกู้ ระบบุริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั มีสิทธิเรียกชําระ
เงินก่อนครบกําหนด โดยบอกกลา่วลว่งหน้า 30 วนั 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกรณีท่ีอาจเกิดจากไม่ได้รับชําระหนีคื้น  

นโยบายบริษัทได้สอบถามทัง้สองบริษัทอยู่เสมอๆ และเพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียง บริษัทฯเจรจาขอ
หลกัประกนัเงินกู้ เพิ่มเตมิเช่น สนิทรัพย์ หรือการรับโอนสทิธิรับชําระหนีเ้พิ่มเตมิ 

การลงทุนใน B/E ของเพลนเน็ต จาํนวน 1,143 ล้านบาท 

ในส่วนของตั๋วแลกเงินของ เพลนเน็ต (PEH) จํานวน 2 ฉบับ ท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 30 เมษายน 
2561 จํานวน 30.5 ล้านบาท และในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561 จํานวน 74.7 ล้านบาท ซึง่ทาง PEH ได้แสดงความ
ประสงค์ท่ีจะขอตอ่ตัว๋แลกเงินทัง้สองฉบบัดงักลา่วออกไปอีก 6 เดือนนัน้ ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้
ท่ี 2/2561 วนัท่ี 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร (ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท) ได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทนุจํานวนดงักลา่ว โดยในสว่นการชําระคา่เสียหายตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ เน่ืองจากการชําระค่าเสียหายดังกล่าวยังมี
ขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ อยู่ ซึ่งราคาท่ีดินดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ี
เหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้านบาท โดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากว่า 8,368.73 ล้านบาท บริษัทฯ ยงัมีสภาพ
คล่องจากเงินลงทุนส่วนอ่ืนท่ีทยอยครบกําหนดเพ่ือชําระส่วนต่างค่าเสียหายดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ อีกทัง้ 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสถานะการเงินของ PEH แล้วเห็นว่ายังมีเครดิตท่ียังรับได้และเช่ือว่า PEH มี
ความสามารถชําระคืนตัว๋แลกเงินท่ีตอ่ออกไปนีไ้ด้ถ้าเรียกคืน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทนุจํานวนดงักล่าว โดยในส่วน
การชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ เน่ืองจากการชําระ
คา่เสียหายดงักลา่วยงัมีขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดนิ 4,300 ไร่ อยู ่ซึง่ราคาท่ีดนิดงักลา่วมีแนวโน้มวา่จะมีมลูคา่
เกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้าน บาท โดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากว่า 8,368.73 ล้านบาท 
บริษัทฯ ยงัมีสภาพคลอ่งจากเงินลงทนุสว่นอ่ืนท่ีทยอยครบกําหนดเพ่ือชําระสว่นตา่งคา่เสียหายดงักลา่ว (ถ้ามี) ได้ 
อีกทัง้ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสถานะการเงินของ PEH แล้วเห็นวา่ยงัมีเครดติท่ียงัรับได้และเช่ือว่า 
PEH มีความสามารถชําระคืนตัว๋แลกเงินท่ีต่อออกไปนีไ้ด้ถ้าเรียกคืน จึงมีมติอนุมัติต่อตัว๋แลกเงินฉบบัดงักล่าว
ดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ท่ีจะครบกําหนดออกไปได้ไม่เกินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความคืบหน้าของการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ ซึ่งมีกําหนดขาย
ทอดตลาดในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561(งดการขายทอดตลาดและในปัจจุบนัยงัไม่ทราบกําหนดวนัขายทอดตลาด
ใหม่) ซึ่งปัจจุบนัราคาท่ีดินดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้าน
บาท ว่าบริษัทยงัมีภาระท่ีต้องชําระคา่เสียหายสว่นตา่งให้กบัธนาคารกรุงไทยหรือไม่ และในจํานวนเท่าไร โดยถ้า
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หากพิจารณาเร่ืองภาระการชําระค่าเสียหายดงักล่าวและการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษัทอ่ืนๆ แล้ว บริษัทมี
สภาพคลอ่งสว่นเกินเหลืออยู่ บริษัทอาจพิจารณาลงทนุระยะสัน้ตอ่ไป โดยอาจพิจารณาลงทนุในตอ่ในบริษัทท่ีได้
ลงทนุอยู่แล้ว หรืออาจปรับเปล่ียนการลงทนุในรูปแบบอ่ืนขึน้กบัความเหมาะสมในช่วงนัน้ ๆ ซึง่คณะจดัการจะได้
ทําการวิเคราะห์และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัติอ่ไป 

นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา ท่ีประชมุคณะกรรมการได้ให้
นโยบายกบัฝ่ายจดัการในการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเพิ่มเติม ทัง้ในการติดตามสถานะการดําเนินงานของบริษัทท่ี
ลงทนุและให้กู้ ยืมระยะสัน้อย่างใกล้ชิด รวมทัง้ให้หาแนวทางในการเจรจาขอหลกัประกนั และ/หรือ การคํา้ประกนั
เพิ่มเติม ในส่วนของเงินลงทนุท่ีมีกบัทัง้ 3 บริษัท และให้คณะจดัการหาทางเลือกในการลงทนุอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาในครัง้ตอ่ ๆ ไปอีกด้วย 

ผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ลงทุน 

บริษัทลงทนุในตัว๋แลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ ยืม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ลําดบั ผู้ออกตัว๋/สญัญาเงินกู้  เลขท่ีตัว๋ วนัท่ีออก วนัครบ 

กําหนด 

อตัรา 

ดอกเบีย้ 

ยอดเงิน 

(บาท) 

1 บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ สญัญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 6.00 447,398,226.33 
2 บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี PLN30/2018 28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 6.50 10,245,459.16 

PLN23/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 418,312,115.21 
PLN24/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 253,395,985.72 
PLN29/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 59,235,425.23 
PLN26/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 96,104,750.88 
PLN25/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 85,253,763.04 
PLN27/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 74,926,652.64 
PLN28/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 69,419,466.64 

3 บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์ สญัญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 5.5 41,260,012.00 
 รวม 1,555,551,856.85 

โดยผลตอบแทนจากการฝากตัว๋แลกและเงินให้กู้ ยืมเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
ลาํดับ บริษัท ผลตอบแทน (บาท) 

1 บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ 44,061,134.93 
2 บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์ 12,899,136.97 
3 บมจ.วินเทจ วิศวกรรม 16,716,725.95 
4 บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ 66,604,758.31 
5 บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 7,147,894.28 

รวม 147,429,650.44 
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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 ้
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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รายช่ือบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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 เทคโนโลย่ี 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 บริการและดําเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

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 บริการและดําเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

99.99 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

การแบ่งงานของบริษัทในกลุ่ม 

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

2. ธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทใหญ่ “เอคิว” บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (“อลั
ลาย เทคโนโลยี”)บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (“ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี”้) บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั(“ 
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อควาเรียส “) บริษัท วิทรู ธนากร จํากดั(“วิทรู”) บริษัท วิลลา่ นครรินทร์ จํากดั(“วิลลา่”) และบริษัท อควาเรียน โฮ
เท็ล แอนด์ รีสอร์ท (อควาเรียสโฮเท็ลฯ) ดําเนินธุรกิจโดยทําการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และขายท่ีดินหรือ
ท่ีดินพร้อมบ้าน (ในกรณีบ้านพร้อมขาย) ให้กบัลกูค้า , ขายคอนโดมิเนียม สําหรับงานด้านการรับเหมาปลกูสร้าง
บ้านนัน้บริษัทฯปลกูสร้างบ้านเอง โดยมี เอคิว มาร์เก็ตติง้เป็นผู้ ดําเนินการบริหารการขาย โดยคิดค่าบริหารงาน
ขายร้อยละ 3-5 จากมลูคา่สญัญา 

3. ธุรกิจอ่ืน ธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัท ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยมีดงัตอ่ไปนี ้

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

3.2 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากัด และ บริษัท อควาเรียส เอสเตท และ 
บริษัท อควาเรียส  โฮเท็ล แอนด์  รีสอร์ท จํากดั และ บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั (ปัจจบุนับริษัทบ้านชิดธารา 
จํากดั และ บริษัท อควาเรียส โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท จํากดั ยงัไม่ได้เปิดดําเนินการ) 

3.3 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ และ บริหารงานสาธารณปูโภค ดําเนินการโดย บริษัท เอควิ พร็อพเพอร์ตี ้
แมเนจแม้นท์ จํากดั  

3.4 ธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า ดําเนินการโดย บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 
3.5 ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ ดําเนินการโดย บริษัท วิทรูธนากร จํากดั  

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ 

ในปี 2561 การดําเนินธุรกิจตามสายการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อจํากดัในการลงทนุ เน่ืองจากบริษัทมี

ภาระท่ีต้องชดใช้ให้กับธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัคงดําเนินงานอย่างรอบคอบและมีข้อจํากัดในเร่ือง

การขยายงานโดยมุ่งหวงัสร้างรายได้ให้เพิ่มขึน้ โดยแบง่เป็นสายการผลติใหญ่ๆ ดงันี ้

1. ธุรกิจการค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นขายสินค้าในโครงการเดิมของบริษัท

และบริษัทย่อยเน่ืองจากข้อจํากดัท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสินค้าบ้านสร้าง

ก่อนขายมีทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม  จากข้อจํากัดดงักล่าวผู้บริหารคาดการณ์ว่าเม่ือคดี

แล้วเสร็จบริษัทและบริษัทยอ่ยจะสามารถพฒันาโครงการของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้อยา่งเตม็ศกัยภาพเพ่ือ

เพิ่มรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. บริการท่ีพกัและโรงแรม  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีธุรกิจบริการและโรงแรม ในปี 2561 บริษัทได้เปิดโรงแรมเพิ่ม 
1โรง มี 2 อาคาร คือ โรงแรมเอลิกซ์ ซอยศนูย์วิจัย ซึ่งตัง้อยู่ในซอยศนูย์วิจัยใกล้ๆ โรงพยาบาลกรุงเทพ มี
ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายคือลกูค้าชาวต่างชาติท่ีมารักษาตวัท่ีโรงพยาบาล โดยได้เปิดทําการเม่ือเดือนกนัยายน 
2561 กลยทุธ์ของโรงแรมคือ เจาะกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการพกัเพ่ือรอการรักษาพยาบาลต่อเนือง โดยราคาของ
โรงแรมถกูกว่าท่ีลกูค้าต้องนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ผลตอบรับจากผู้ เข้าพกัเป็นท่ีน่าพอใจ ในปี 2561 
รายได้จากบริการท่ีพกัและโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 22.50 ทัง้นี ้ผู้บริหารมี
ความเห็นว่าจากภาวะการณ์แข่งขนัในธุรกิจโรงแรมท่ีเพิ่มขึน้มีผลกระทบกบับริษัทไม่มากเน่ืองจากบริษัทมี
การปรับกลยทุธ์ในการบริหารกิจการด้านโรงแรม  
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1.6  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แตปี่ 2559 - ปี 2561 สามารถจําแนก
ตามกลุม่ธุรกิจได้ดงันี ้

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกจิ ดาํเนินการโดย 
% การถือ

หุ้น 
ของบริษัท 

รายได้ (ล้านบาท) 

ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้
อลัลาย เทคโนโลยีฯ 
วิทรูธนากร 
อควาเรียส เอสเตท 
วิลลา่ นครินทร์ 
อควาเรียส โฮเท็ลฯ 

99.80 
99.90 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 

399.82 48.50 538.91 70.37 1,088.37 86.46 

รายได้จากกิจการโรงแรม  เอคิว วิลเลจ 
อควาเรียน เอสเตท 
อควาเรียส โฮเทลฯ* 
บ้านชิดธารา* 

99.94 
99.99 
99.99 
99.99 

100.73 12.22 82.23 10.74 75.30 5.98 

รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ี
เก่ียวข้อง 

เอคิว พร๊อพเพอร์ตีฯ้ 
ฟรีโซน แอสเซท 

99.93 
99.98 

20.51 2.49 17.54 2.29 13.99 1.11 

รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย เอคิว เอสเตท  
เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส 
อควาเรียส เอสเตท 

- 
99.94 
99.99 

- - - - 0.33 0.03 

รวมรายได้จากการขายและบริการ - - 521.05 63.20 638.67 83.40 1,177.98 93.58 
รายได้อ่ืน เอคิว เอสเตท - 303.38 36.80 127.12 16.60 80.86 6.42 

รวมรายได้  - 824.43 100.00 765.79 100.00 1,258.84 100.00 

หมายเหต ุ* เปิดดําเนินการ กนัยายน 2561  

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ี
อยู่อาศัยเป็นหลัก ทัง้ในรูปแบบของบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ ท่ีอยู่อาศัยแนวสูง คือ 
คอนโดมิเนียมพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ่งซือ้ท่ีดินของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัท ยงัดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุป
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1) การซือ้-ขายท่ีดิน เป็นลกัษณะการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจัดสรรเป็นแปลงๆ จากนัน้จึงนํามา
บริหารและพฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อน แล้วจงึขายแก่ผู้ ซือ้รายยอ่ย 

2) การพฒันาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งนบัรวมตัง้แต่การจดัสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลกูสร้าง การ
รับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริการตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่แก่ท่ีดนิ เช่น การจดัสรรบ้านพร้อมท่ีดนิ ซึง่แบง่เป็น 
บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม 

3) การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลกูค้าซึ่งซือ้ท่ีดินของบริษัท โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อยภายใต้
การควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

4) การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ โดยมีรายได้จาก
การบริหารการขายตามสดัสว่นยอดขาย 

5) การดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
6) การดําเนินธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า 

บริษัท และกลุม่บริษัทยอ่ยของบริษัท ได้แก่ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตีฯ้ / อลัลาย เทคโนโลยีฯ  / วิทรูธนากร/อควา
เรียสเอสเตท / วิลลา่นครินทร์ ฯ / อควาเรียส โฮเท็ลฯ (“กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์”) ดําเนินธุรกิจค้าและพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั ทัง้ในรูปแบบของบ้านเด่ียว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บริการท่ีบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท 
ให้กบัลกูค้านัน้ ครอบคลมุตัง้แตก่ารจดัสรรพืน้ท่ีดนิ การออกแบบสิง่ปลกูสร้าง ไปจนถึงบริการตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่แก่
ท่ีดิน ทัง้นีล้ักษณะรูปแบบของบ้านและโครงการ จะถูกกําหนดให้เหมาะสมกับทําเล สถานท่ี และลักษณะลูกค้า
กลุม่เป้าหมาย 

กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดําเนินการพฒันาท่ีดนิโดยการจดัหาและรวบรวมท่ีดนิให้เป็นผืนใหญ่  แล้ว
นํามาแบง่จดัสรรเป็นแปลงๆ  ตลอดจนพฒันาให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อนขายแก่ผู้ ซือ้รายยอ่ย  ซึง่
งานพฒันาสาธารณปูโภคโครงการในเบือ้งต้นนัน้ ได้แก่ งานถมดินแปลงท่ีดินและแนวถนน  งานบดอดัลกูรังและหิน
คลกุถนน  งานถนนคอนกรีต  งานวางคนัหินและทางเท้า  งานไฟฟ้า (ปักเสา/พาดสาย) งานตกแต่งภมิูทศัน์, งานซุ้ม
โครงการ/สโมสรและสระวา่ยนํา้ เป็นต้น  

สําหรับงานด้านสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะนัน้ ปัจจบุนั บริษัทในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
แตล่ะบริษัท เป็นผู้ดแูลงานด้านดงักลา่วของโครงการ เว้นแตง่านบริหารสโมสรและสระว่ายนํา้ จะเปิดให้บริษัทอ่ืนเช่า
และบริหารงาน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าในโครงการ อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2545 กระทรวงมหาดไทยได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจดัตัง้ การบริหาร  การควบกิจการ และ การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
พ.ศ. 2545 (รก.2545/46ก/17/17 มิถุนายน 2545) ซึ่งกฎกระทรวงดงักล่าวมีผลให้พระราชบญัญัติการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 มีความสมบรูณ์มากขึน้ ทัง้นี ้พระราชบญัญัติดงักล่าวได้ระบวุ่าผู้จดัสรรท่ีดินจะพ้นจากหน้าท่ีบํารุงรักษา
สาธารณปูโภคเม่ือได้จดัตัง้ ”นิตบิคุคลหมู่บ้านจดัสรร” หรือ นิตบิคุคลตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือรับโอนทรัพย์สินดงักลา่วไป
ดแูลรักษา ภายในเวลาท่ีผู้จดัสรรท่ีดินกําหนด หรือได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดัให้ดําเนินการใด ๆ เพ่ือบํารุงรักษาสาธารณปูโภค หรือ โอนทรัพย์สินดงักลา่วให้เป็น
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สาธารณประโยชน์ ดงันัน้การจดัตัง้นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรตามกฎกระทรวงนัน้จะช่วยลดภาระของกลุม่ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ในการดแูลสาธารณปูโภคและบริการสาธารณะ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
โครงการ เจ้าของโครงการ ทาํเล ประเภทสนิค้าที่มีในโครงการ 

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

   บ้านพร้อมท่ีดิน - ท่ีดินเปลา่ 

กฤษดาซิตีเ้ลคแอนด์พาร์ค  (โครงการ  
30) 

บริษัท ถนนเทพารักษ์ กม.16ต.บางปลา  
อ.บางพลี 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)(โอนแปลง
สดุท้ายในปี 2561) 

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 ยู

นิต 
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 แปลง 
เอคิว เซดิ - ชลบรีุ - บายพาส บริษัท อําเภอเมือง จ.ชลบรีุ   บ้านเด่ียว 262 แปลง 
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  
ต.มะเร็ด อ.เกาะสมยุจ.สรุาษฎร์ 

วิลลา่และมีห้องสวีท 32 ห้อง  
(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) ควาเรียสโฮเทล็ฯ /อลัลายฯ ซอยศนูย์วิจยั คอนโดมิเนียม และ โรงแรม 
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ความคืบหน้าโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อโครงการ 
เจ้าของ 
โครงการ 

ปีที่
เริ่ม 

สถานะ 
พืน้ที่ 

โครงการ 
(ไร่) 

สินค้าเพื่อขาย 

 
มูลค่า 
ล้าน
บาท 

1 

ยอดขายสะสม ยอดขายปี 2561 

มุลค่าเงนิ 
ลงทุน 

ในโครงการ 
(ล้านบาท) 

4 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง มลูค่าขาย 
ของสนิค้าที่ 
ขายแล้วแต ่
ยงัไมไ่ด้โอน 
ณ. 31 ธ.ค.61 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 
หน่วย 

พืน้ที่ 
(ตาราง
วา) 

 

มูลค่า 
ล้านบาท 

2 

ร้อยละของ 
มูลค่าสินค้า 
ที่มีเพื่อขาย 

3=(2)/(1)*100 

จาํนวน 
หน่วย 

มูลค่าสินค้า 
(ล้านบาท) 

เงนิที่ลงทุน 
ไปแล้ว 

(ล้านบาท) 
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% - 

กฤษดาซิตีเ้ลคแอนด์พาร์ค ( 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% - 

รังสติ-พหลโยธิน โครงการ.35 บริษัท 2557 ยงัไมเ่ปิดจําหน่าย 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 1,593.79         98.06  12 118.66 1,150.72 1,149.45 99.89%  

กฤษดา แกรนด์ พาร์ค  ( โครงการ 42 ) 3 อลัลายฯ 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 15.0.48.62 86 3,210 355.90 149.69 42.06    7 39.50 302.43 290.49 96.05% 4.80 

ภรูีศาลา ภเูก็ต Project 51 บริษัท 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 11.3-22 18 2,163 330.33 18.90 5.72   259.87 123.57 47.55% - 

ชลบรุี บายพาส Project 52 บริษัท 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 48.0.36.8 262 19,237 978 229.26          23.44   10 39.78 835.17 519.73 62.23% 25.20 

โครงการสวยสยาม บริษัท 2557 ยงัไมเ่ปิดจําหน่าย 5.3-86 54 2,386 306.21 112.24         36.65   16 96.20 242.32 225.54 93.08% 33.32 

โครงการ ARBOR ถนนเฉลมิพระเกียรต ิ วิลลา่ 2558 ยงัไมเ่ปิดจําหน่าย 28-0-2 114 7,061 989.84 280.05 28.29 7 76.37 896.40 679.36 75.79% 12.13 

15 Gate อควาเรียส 2557 ยงัเปิดจําหน่าย 3-175.2 15 903.3 326.00 312.00 95.70   269.12 269.12 100.00% - 

AQ Welle ธานน์ ,อลัลาย, 
วิทรูธนากร 

2559 ยงัเปิดจําหน่าย 4-1-16 32 1,637 690.00 76.00 11.01 1 35.82 580.96 464.39 79.93%  

The Kris Garden วิทรูธนากร 2556 ยงัเปิดจําหน่าย 4 479 16,991 957.8 758.99 79.23 6 15.05 829.63 826.18 99.58%  

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 1,909 258.08 230.04 89.14   162.74 162.74 100.00%  
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2561 การขยายตวัชะลอลงหลงัจากท่ีเร่งไปมากในปีก่อน โดยเฉพาะ ในช่วง
คร่ึงหลังของปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า
เศรษฐกิจกลุ่มยูโรขยายตัวชะลอลงตามการบริโภคภาคเอกชนเป็นสําคัญ ทัง้นี ้จากความกังวลต่อความ ไม่
แน่นอนทางการเมืองในกลุ่มยูโรท่ีเพิ่มสูงขึน้ สําหรับเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นขยายตวัชะลอลงเป็นผลของภัยธรรมชาติ 
เศรษฐกิจจีนขยายตวัชะลอลง จากภาวะการเงินท่ีตึงตวัเน่ืองจากธนาคารเข้มงวดในการให้สินเช่ือมากขึน้ตาม 
นโยบายดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของทางการเพ่ือปรับลดหนีใ้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจาก 
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ท่ีชัดเจนขึน้ในช่วงปลายปีสําหรับเศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญ่ีปุ่ นและจีน) 
ขยายตวัชะลอลงจากภาวะการเงินท่ีตึงตวัขึน้ในบางประเทศ ความเช่ือมั่นท่ีปรับลดลงจากนโยบายกีดกันทาง 
การค้าของสหรัฐฯ รวมทัง้แรงกระตุ้ นทางการคลังท่ีปรับลดลงในบางประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ขยายตวัดีตอ่เน่ือง ตามปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง สะท้อนจากตลาดแรงงานท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี กอปรกบั 
แรงสนบัสนนุด้านการคลงัท่ียงัมีตอ่เน่ือง ขณะท่ีการดําเนินนโยบายการเงินในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เร่ิม
ลดระดบัความผ่อนคลายนโยบายการเงินให้เข้าสูภ่าวะปกติ (normalization) ในระยะตอ่ไป คาดว่าเศรษฐกิจโลก
โดยรวมมีแนวโน้มขยายตวัชะลอลง กลบัเข้าสูอ่ตัราเตบิโตตาม ศกัยภาพ โดยยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีต้องตดิตามดงันี ้ 

1. ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหวา่งประเทศของ สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคูค้่า  
2. ความไม่แน่นอนของข้อสรุปการออกจากสหภาพยโุรปของ สหราชอาณาจกัร (Brexit)  
3. ความเสี่ยงด้านภมิูรัฐศาสตร์ (geopolitical risks) ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การ ขยายตวัของเศรษฐกิจ

โลก  

สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4.1 โดยมีแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากการใช้จ่าย 
ภาคเอกชนท่ีขยายตวัดีทัง้การบริโภคและการลงทุน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัดีต่อเน่ือง ส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากเง่ือนไขผูกพันของโครงการรถยนต์คันแรกท่ีต้องถือครองจนครบ 5 ปีทยอยหมดลง รวมถึงปัจจัย 
สนับสนุนกําลงัซือ้ภาคเอกชนท่ีปรับดีขึน้ตามรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมท่ีขยายตวัดีและกระจายตวั 
ทัว่ถึงมากขึน้ ความเช่ือมัน่ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู กอปรกับมีมาตรการสนบัสนนุเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ 
การลงทนุภาคเอกชนปรับตวัดีขึน้ทัง้การลงทนุเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและการขยายกําลงัการผลติ ตามความเช่ือมัน่
ภาคธุรกิจท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทัง้ได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการ ส่งออก
มายงัไทยในช่วงปลายปี สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐยงัมีสว่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทนุ เพ่ือพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง แม้ในบางโครงการยงัมีความล่าช้าอยู่บ้าง ด้านการส่งออกสินค้าขยายตวั
ชะลอลงจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกท่ี
ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการชะลอตัวลงของวัฏจักรสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้การส่งออกสินค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบ ทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ เช่น เคร่ืองซักผ้า เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cells) และแผงวงจรรวม อย่างไรก็ดี ในช่วง
ปลายปีผู้ส่งออกบางอุตสาหกรรม อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยางล้อ รถยนต์ได้รับผลดีจากการย้ายคําสัง่ซือ้มายงั
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ไทยมากขึน้ สําหรับการส่งออกบริการขยายตวัชะลอลงตามจํานวน นกัท่องเท่ียวจีนเป็นสําคญั ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากเหตุการณ์เรือท่องเท่ียวล่มท่ีภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ ความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวจีนลดลง รวมถึงผลของเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวั อย่างไรก็ดี นกัท่องเท่ียวจากประเทศอ่ืนยงัขยายตวัดี
ตอ่เน่ือง 

ภาพรวมในธุรกิจด้านการท่องเท่ียวขยายตวัในทกุภมิูภาคทัง้จากนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ แม้กลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียวจีนยงัหดตวั แตส่ถานการณ์เร่ิมปรับดีขึน้จากไตรมาสก่อน สว่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัดีเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัทอ่งเท่ียวท่ีสําคญั 

โดยข้อมูลจากศนูย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ได้แสดงถึงภาพรวมในปี 2561 ทัง้ปี สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่
อาศัยทัง้ในด้านอุปสงค์และอุปทาน ปรับตัวเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของ
ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทัง้ภาคการส่งออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการลงทุนใน
โครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ  รถไฟฟ้าความเร็วสงู นอกจากนีผ้ล
จากมาตรการกํากบัดแูลสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สง่ผลให้ปลายปีมีอปุสงค์เพิ่มขึน้มามากเป็นพิเศษ 
และเกิดอปุทานใหม่ขึน้ทดแทนอปุทานเดมิท่ีได้ขายออกไปแล้ว 

1. สถานการณ์ด้านอปุทานท่ีอยูอ่าศยั 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ภาพรวมโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในปี 2561 มีจํานวนรวม 404 โครงการ มีหน่วยในผังรวม 
118,271 หน่วย และมีมลูค่าโครงการรวม 538,767 ล้านบาท จํานวนโครงการลดลงร้อยละ 2.7 แต่จํานวนหน่วย
และมูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 10.3 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 415 โครงการ 
114,194 หน่วย และมีมลูคา่โครงการ 488,537 ล้านบาท 

บ้านจดัสรร มีจํานวน 244 โครงการลดลงร้อยละ 9.0 และมีจํานวน 45,063 หน่วยลดลงร้อยละ 8.5  แต่
มีมลูคา่โครงการ  217,811 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีจํานวน 
268 โครงการ 49,241 หน่วย และมีมลูคา่โครงการ 209,905 ล้านบาท 

อาคารชดุ มีจํานวน 160 โครงการ 73,208 หน่วย และมีมลูคา่โครงการ 320,956 ล้านบาท เพิ่มขึน้ทัง้
จํานวนโครงการ จํานวนหน่วยและมลูคา่โครงการ โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 ร้อยละ 12.7 
และร้อยละ 15.2 ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีจํานวน 147 โครงการ 64,953 
หน่วย และมีมลูคา่โครงการ 278,632 ล้านบาท 

สําหรับแนวโน้มท่ีอยูอ่าศยัอยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ในปี 2562 ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์คาดวา่จะมีจํานวน
ประมาณ112,044 หน่วย เป็นประเภทบ้านจดัสรรประมาณร้อยละ 41.1 และเป็นอาคารชดุร้อยละ 58.9 โดยมีช่วง
คาดการณ์อยูท่ี่ประมาณ 100,800 ถึง 123,250 หน่วยลดลงร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซึง่มีจํานวน 118,271 
หน่วย  
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ท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

ปี 2561 ทัง้ปี มีจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 122,877 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.3เม่ือเทียบ
กบัปี 2560 ซึง่มีจํานวน 114,501 หน่วย โดยท่ีอยูอ่าศยัแนวราบทัง้บ้านจดัสรรและบ้านท่ีประชาชนสร้างเอง
เพิ่มขึน้ร้อยละ11.5 สว่นอาคารชดุเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 

2. สถานการณ์ด้านอปุสงค์ท่ีอยูอ่าศยั 

        การโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล 

           ด้านการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัภาพรวมปี 2561 มีจํานวนการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล 196,630 หน่วย และมีมลูคา่ 565,112 ล้านบาท โดยจํานวนหน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.3 และมลูคา่เพิ่ม
ขึน้ร้อยละ 32.1 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มียอดโอนกรรมสทิธ์ิ 163,468 หน่วย และมีมลูคา่ 427,728 ล้านบาท 
ทัง้นี ้เป็นการโอนกรรมสทิธ์ิบ้านสร้างใหม่ (หรือบ้านท่ีโอนจากนิตบิคุคล)  123,664  หน่วย และโอนกรรมสทิธ์ิบ้าน
มือสอง (บ้านท่ีโอนจากบคุคลธรรมดา) ประมาณ 72,966 หน่วย ทําให้สดัสว่นจํานวนหน่วยโอนกรรมสทิธ์ิบ้าน
สร้างใหม่ตอ่บ้านมือสองในปี 2561 เทา่กบั 63: 37 

สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลปลอ่ยใหม่ทัว่ประเทศ 

ปี 2561 ทัง้ปีสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลปลอ่ยใหม่ทัว่ประเทศ มีมลูคา่ 702,900 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.9 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีมลูคา่ 633,990 ล้านบาท โดยแนวโน้มสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลปลอ่ยใหม่ทัง้
ประเทศในปี 2562 ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์คาดวา่จะมีมลูคา่ประมาณ 697,814 ล้านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์
อยูท่ี่ประมาณ 692,600 ถึง 701,900 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซึง่มีมลูคา่ 
702,900 ล้านบาท เน่ืองจากคาดวา่ปี 2562 จะมีการโอนกรรมสทิธ์ิลดลง 

สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลคงค้างทัว่ประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม ณ สิน้ปี 2561 สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลคงค้างทัง้ระบบทัว่ประเทศ มีมลูคา่ 3,795,058 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีมลูคา่  3,525,103 ล้านบาท สําหรับแนวโน้ม
สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยับคุคลคงค้างทัว่ประเทศ ณ สิน้ปี 2562 ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์คาดวา่จะมีมลูคา่ประมาณ 
4,145,000 ล้านบาท โดยมีช่วงคาดการณ์อยูท่ี่ประมาณ 4,102,700 ถึง 4,187,600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.2 
เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซึง่มีมลูคา่ 3,795,058 ล้านบาท 

3. สถานการณ์ในสว่นของการทอ่งเท่ียวและโรงแรม 

จากรายงานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบว่าสถานการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 7 
เดือนแรกของปี 2561 ยงัคงเตบิโตได้ดี โดยจํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตจิาก มกราคม - กรกฎาคม 2561 มีจํานวน
ทัง้สิน้ 22,657,730 คน - ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 11.00 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา รายได้รวมจาก
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 7 เดือนแรกสงูถึง 1.18 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.44 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี
ผ่านมา รายได้จากกลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเติบโตได้ดีได้แก่ จีน รัสเซีย อินเดีย และมาเลเซีย สําหรับตลาดนกัท่องเท่ียว



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                             หน้าที่ 37 
 

ไทยเท่ียวไทยนัน้ยงัขยายตวัได้ดี โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 นกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทยมีจํานวน 74.96 ล้าน
คน - ครัง้ ขยายตัวร้อยละ 4.68 ก่อให้เกิดรายได้ 519 พันล้านบาท ทําให้รายได้รวมสู่ภาคการท่องเท่ียวจาก
นกัท่องเท่ียวตา่งชาติเท่ียวไทย 7 เดือนแรก และนกัท่องเท่ียวไทย เท่ียวไทย 6 เดือนแรกของปี 2561 มีมลูคา่สงูถึง 
1.701 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.87 จากช่วงเวลาเดียวกนั ของปีท่ีผา่นมา 

สําหรับทิศทางของธุรกิจท่องเท่ียวในระยะถัดไป ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่าธุรกิจการท่องเท่ียวน่าจะยงั
ขยายตวัได้ ในไตรมาสสดุท้ายจากการเข้าสูช่่วงไฮซีซัน่และปัจจยัสนบัสนนุตา่งๆ อย่างไรก็ตามจากการแข่งขนักนั
ดึงดูด นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าประเทศของตนท่ีดุเดือดมากขึน้และแนวโน้มการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึน้ รวมทัง้เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Travel Tech) ท่ีปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในภาคการท่องเท่ียว ทําให้
ผู้ประกอบการ ท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องปรับกลยทุธ์เพ่ือรับมือตอ่ความท้าทายจากการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 

ปัจจยัท่ีอาจสร้างความท้าทายตอ่ธุรกิจการทอ่งเท่ียว  

อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ท่ีสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการ
ทอ่งเท่ียว แตข่ณะเดียวกนัก็ยงัมีปัจจยับางอยา่งท่ีเข้ามาสร้างความท้าทายให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น  

1. การแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึน้ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดบัประเทศ เห็นได้จากการ 
สนบัสนนุจากรัฐบาลของประเทศตา่งๆ ท่ีมีมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว เช่น การให้การยกเว้นวีซ่า ท่องเท่ียวใน
ประเทศต่างๆ เพ่ือดึงดูดปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ รวมถึงลงทุนในโครงสร้างและระบบขนส่ง พืน้ฐาน 
ประชาสมัพนัธ์และโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ หรือแม้กระทัง่นโยบายการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซือ้
สินค้าให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจบัจ่ายในประเทศของตน โดยประเทศในแถบเอเชีย ท่ีถือได้ว่าเป็นคู่แข่งท่ี
สําคญัของไทยได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั มาเลเซีย สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นต้น ซึง่นบัวา่เป็นความท้าทาย
ท่ีมีผลตอ่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิจะเดนิทางเข้ามายงั ประเทศไทย 

2. บทบาทของ OTA ท่ีมีมากขึน้ โดยมีผลตอ่ธุรกิจโรงแรมและบริษัทนําเท่ียวตา่งๆ ให้ต้องแข่งขนักนัมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัทําให้ผู้ประกอบการต้องพบกับต้นทุนท่ีสูงขึน้จากการท่ีต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บริษัท OTA 
โดยมีสดัส่วนระหว่าง 20-35% ของราคาห้องพกั รวมถึงการเข้ามาทําหน้าท่ีเป็นพ่อค้าส่ง โดยท่ีบริษัท OTA จะ
ติดต่อขอซือ้ห้องพกัจากผู้ ให้บริการหลายประเภทล่วงหน้าในจํานวนหลายหน่วยเพ่ือให้ได้ราคา ท่ีถูกกว่าราคา
ตลาด เช่น ห้องพกัจากโรงแรม ตัว๋เคร่ืองบิน รถเช่า แล้วนํามารวมเป็นแพ็คเกจเพ่ือขาย ให้แก่นกัท่องเท่ียวในราคา
ท่ีต่ําลงกว่าราคาท่ีนกัท่องเท่ียวจองโดยตรงกบัผู้ ให้บริการ ทําให้นกัท่องเท่ียว หนัมาใช้การจองผ่าน OTA มากขึน้ 
ซึง่ถือได้วา่เป็นความท้าทายท่ีมีผลตอ่ผู้ประกอบการในกลุม่โรงแรม และท่ีพกั 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

3.1.1  ความเส่ียงจากการซือ้ที่ดนิ 

สําหรับการเลือกซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บริษัท
เลือกซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสงูเหมาะกับการพฒันาโครงการในราคาท่ีเหมาะสม โดยการเลือกอยู่ในทําเลท่ีดี ใน
เมือง รวมทัง้ยา่นชมุชนตา่งๆ บริษัทเน้นหนกัในกรุงเทพฯและปริมณฑล สําหรับบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 
ซึ่งจะเลือกการคมนาคมท่ีเข้าถึงได้สะดวก และไม่ไกลจากแหล่งชุมชน ดงันัน้ความเสี่ยงเกิดจากการซือ้ท่ีดินใน
ราคาท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดกําไรในอนาคต โดยทางออกของบริษัทคือการเลือกสรรความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
นายหน้าค้าท่ีดินท่ีน่าเช่ือเถือ และการวิเคราะห์การตลาดและสํารวจเปรียบเทียบราคาท่ีดินท่ีปัจจัยและบริบท
ใกล้เคียงกนัเพ่ือให้ลดความเสี่ยงมากท่ีสดุ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการสร้างบ้านก่อนขาย 

บริษัทได้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีแนวคิดการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ส่งผลให้บริษัท
ต้องใช้เงินทุนล่วงหน้าในการสร้างบ้านมากขึน้ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้รับเงินดาวน์มาเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ก่อสร้าง ดงันัน้บริษัทรับความเสี่ยงจากปัจจัยดงัต่อไปนี ้ราคาท่ีอยู่อาศยัในอนาคตเพิ่มขึน้จากค่าก่อสร้างและ
ราคาท่ีดินปรับสูงขึน้ส่งผลให้เกิดความเส่ียงมูลค่าขายท่ีวิเคราะห์ในปัจจุบันกับราคาจริงในอนาคตอาจมีการ
คลาดเคล่ือน  ยิ่งไปกวา่นัน้เน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัสงูจากคูแ่ขง่จงึเกิดความเสี่ยงจากบ้านท่ีสร้างเสร็จพร้อมขาย
ยงัคงค้างในตลาดพร้อมกบัคา่บํารุงรักษาท่ีสงูมากขึน้ตามระยะเวลา อีกทัง้สง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพคลอ่ง
ทางการเงิน อตัราดอกเบีย้และความสามารถในการหากําไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวทางลดความ
เส่ียงโดยการวิเคราะห์ตลาดในอนาคต การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในปัจจบุนัและการเปล่ียนแปลงในอนาคต อีก
ทัง้การบริหารจดัการด้วยผู้ ท่ีเช่ียวชาญทางอสงัหาริมทรัพย์ในการวางกลยทุธ์อีกด้วย   

3.1.3  ความเส่ียงเก่ียวกับต้นทุนการผลิต 

ดชันีค่าแรงงานสูงขึน้ตามนโยบายเพิ่มอัตราแรงงานขัน้ต่ํา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของการพัฒนา
โครงการของบริษัท อีกทัง้คา่ก่อสร้างเพ่ิมเตมิระหวา่งการก่อสร้างจากการออกแบบและการก่อสร้าง การเลือกวสัดุ
ก่อสร้างราคาสูงจากทีมผู้ ออกแบบ ล้วนส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของต้นทุนการผลิต ดังนัน้ทางบริษัทได้มี
แผนการจัดการความเส่ียงของต้นทุนการผลิตดงัต่อไปนี ้การตรวจสอบแบบก่อสร้างและประเมินค่าใช้จ่ายใน
รายละเอียดอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างท้องถ่ินเพ่ือท่ีสามารถเลือกสนิค้าท่ีราคาเหมาะสมได้ การ
ตัง้งบประมาณล่วงหน้าสําหรับกรณีเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต การจัดประกวดราคาเพ่ือเปรียบเทียบราคา 
คุณภาพวัสดุ และกําหนดราคาส่งมอบวัสดุไว้ล่วงหน้าเพ่ือลดความเส่ียงการปรับขึน้ของราคาวัสดุ รวมทัง้หา
พนัธมิตรทางการค้าเพ่ือรองรับการขยายตวัของโครงการต่างๆ บริษัทมีหลกัเกณฑ์เลือกผู้ผลิตและผู้ ค้ารายใหญ่ 
โดยมีการเปรียบเทียบประเมินกําลงัการผลิตและศกัยภาพในการจดัหาวตัถดุิบในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจวา่
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ผู้ ค้าจะสามารถจดัหาวสัดไุด้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณท่ีกําหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด พร้อมทัง้บริษัทมีทีมงานในตรวจคณุภาพท่ีมีประสทิธิภาพ มีการวางมาตราฐานท่ีบริษัทกําหนดอยา่งดี 

3.1.4  ความเส่ียงของคุณภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจากผู้รับเหมา  

บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการรับคุณภาพของงานจากผู้ รับเหมา และการส่งมอบงานท่ีไม่ตรงตาม
กําหนด ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการเซ็นสญัญาระบวุสัดกุ่อสร้าง และกําหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ อีกทัง้บทลงโทษกรณี
ผู้ รับเหมาผิดสัญญาเร่ืองคุณภาพหรือเวลา นอกเหนือจากนัน้ทางบริษัทได้การหักค่างวดงานโดยเงินประกัน
ผลงานไว้ในแตล่ะงวดงานร้อยละ 5 ของมลูคา่งานท่ีสง่มอบเผ่ือเกิดคณุภาพงานไม่ตรงตามมาตราฐานของบริษัท 
นอกเหนือจากนัน้ผู้ รับเหมาท่ีบริษัทว่าจ้างเป็นผู้ รับเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีทํางานกับบริษัทมาหลาย
โครงการซึ่งเกิดความน่าเช่ือถือในระดบัเบือ้งต้น แต่อย่างไรก็ดียงัมีปัญหาเร่ืองผู้ รับเหมาขาดแคลนแรงงานช่างฝี
เฉพาะทาง บริษัทจึงพยายามหาทางเลือกทางออกโดยการก่อสร้างแบบพรีคาส (Precast Construction) โดยการ
ใช้ผนังและชิน้ส่วนงานคอนกรีตสําร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ทําให้บริษัทฯสามารถทดแทนแรงงาน
ช่างฝีมือลงได้ โดยบริษัทได้ใช้กบัโครงการบ้านเด่ียวเช่นกนั 

3.1.5 ความเส่ียงด้านการเงนิ  

ถงึแม้วา่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจฟืน้ตวัแตส่ถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัมากขึน้ในการอนมุตัสิินเช่ือ  ทัง้
แก่ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ได้แก่ การชะลอตวัของความ
ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยั ปัญหาหนีภ้าคครัวเรือนในระดบัสงู อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัสนบัสนนุ โดยนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้ทรงตวัใน
ระดบัต่ํา ทัง้นีท้างบริษัทสามารถจดัการความเส่ียงด้านการเงินได้ โดยการวิจยัและพฒันาสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผู้ ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้รับการสนบัสนนุจากทัง้สถาบนัการเงินและนกัลงทนุเป็นอย่าง
ดี อีกทัง้บริษัทยงัคงลดความเสี่ยงเร่ืองการเงินโดยการใช้กระแสเงินสดในการพฒันาโครงการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
อตัราดอกเบีย้และคา่ใช้จ่ายในการเงินอีกด้วย  

3.1.6  ความเส่ียงจากการขออนุญาตแบบก่อสร้าง 

ความเสี่ยงจากการขออนญุาตแบบก่อสร้างเน่ืองจากไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้อย่างแม่นยํา สง่ผล
ให้เกิดความลา่ช้าในการก่อสร้าง และสภาพคลอ่งในการรับรู้รายได้ชะลอตวั บริษัทได้มีการบริหารความเส่ียงด้าน
นีโ้ดยการจดัตัง้ฝ่ายประสานงานและติดตอ่ผลอย่างตอ่เน่ือง การตัง้งบประมาณเพ่ือคา่ดําเนินการไว้ลว่งหน้า และ
การจดัสรรบคุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในเร่ืองการขออนญุาต 

3.1.7 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทนุให้มีจํานวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่าย
ชําระหนีสํ้าหรับภาระผูกพนัตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกับคดีความกับ
ธนาคารกรุงไทย ชีใ้ห้เห็นวา่กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 
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3.1.8 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

3.1.9 ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

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

3.1.10 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดซึง่จะมีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษัทเอคิว เอสเตท มีความเสี่ยงจาก
อตัราดอกเบีย้ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก หนีส้ินระยะยาวภายใต้
สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่
มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยง
จากอตัราดอกเบีย้มีน้อย ดงันัน้กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตทจงึไม่ได้ทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
อนาคตอันใกล้  

ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 74.89 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัท
มีผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2561 เป็นจํานวน (6,340.74) ล้านบาท ทัง้นีก้ารท่ีบริษัท
มีขาดทนุสะสมจํานวนมากในช่วงท่ีผ่านมานัน้ เน่ืองมาจากการตัง้ประมาณการค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
ตามข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบ ซึ่งทําให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จํานวน 10,004.47 ล้านบาทให้แก่
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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อย่างไรก็ดี ในขณะนีบ้ริษัทวางแผนการระดมเงินทนุโดยการเพิ่มทนุของบริษัท เพ่ือชดใช้คา่เสียหายตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ รวมถึงลงทนุขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อนัจะส่งผลให้บริษัทมี
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทคาดว่าการดําเนินการตามแผนดงักล่าว จะมีผลทําให้บริษัท
สามารถเร่ิมมีกําไรสทุธิ ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไปได้  

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.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้แนวราบและแนว

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

โทรสาร  02-033-5566  02-033-5567 
เว็บไซต์  : www.aqestate.com  
ทนุจดทะเบียน : 147,006,012,651.50 บาท 
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ทนุเรียกชําระแล้ว : 42,662,405,722.00 บาท 
จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว : 85,324,811,444 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 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.94% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(2) ช่ือบริษัท : บริษัท เอคิว มาร์เกต็ติง้ เซอร์วสิ จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  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 : เลขท่ี  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 
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 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.93% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

(4) ช่ือบริษัท : บริษัท อัลลาย เทคโนโลย่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  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) 

(5) ช่ือบริษัท : บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  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 : เลขท่ี  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) 
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(7) ช่ือบริษัท : บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  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 : เลขท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 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 : เลขท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

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

โทรสาร  02-033-5566 
 ทนุจดทะเบียน : 1,450,000,000บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,450,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.99% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม ผา่นบริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 
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(10) ช่ือบริษัท : บริษัท บ้านชิดธารา จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  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 : เลขท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

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

โทรสาร  02-033-5566 
 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 
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บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชัน้ 24  
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์: 0-2105-4661    
โทรสาร : 0-2026-3760 
Website : http://www.karinaudit.co.th/  

4.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.set.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 
หุ้นสามญัจํานวน  294,012,025,303 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

� ทนุชําระแล้ว   42,662,405,722.00 บาท แบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญัจํานวน  85,324,811,444 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

5.2 ผู้ถือหุ้น 

1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 
หุ้น % 

1 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND 17,000,000,000 19.93 
2 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE., LTD. 5,100,000,000 5.98 
3 นางจิรฐา วธันเวคนิ 3,900,000,000 4.57 
4 นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 3,582,000,000 4.20 
5 นายชนน วงัตาล 3,315,000,000 3.89 
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ลาํดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 
หุ้น % 

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 น.ส. ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช 2,060,000,000 2.41 

10 นายสสุชิณ์ทกัษ์ อจัฉริยะสมบตั ิ 2,000,000,000 2.34 
 รวม 44,953,622,600  

2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 

-ไม่มี- 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

1) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W2 

บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) จํานวน 1,030,899,500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 
2555 และได้นําใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี (20 มิถนุายน 2555) และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุ ๆ 3 
เดือน โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายนและธันวาคมของแต่ละปี วนัใช้
สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 บริษัทแก้ไขราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงราคามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาท เป็นราคามลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
20 บาท 

� อตัราเดมิใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั 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 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ AQ-W2 มีผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 รายจํานวน 9,384 หน่วย จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 1,030,890,116 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 8,614 หุ้น หุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 946,286,216 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2558 
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2) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W3 

บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 3 (AQ-W3) จํานวน 2,624,546,758 หน่วย เม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2556 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอน
เปล่ียนมือได้ อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกๆ 1 ปี โดย
กําหนดวนัใช้สทิธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม วนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
และผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 โดยมีจํานวน 
211,176,828 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 7 หุ้นใหม่ต่อ 4 หน่วย ใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยมีจํานวน 2,413,449,455 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� อตัราใหม่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.028 หุ้นสามญั (อตัรา 1:1.028:1) 
ราคาใช้สทิธิ 0.584 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ AQ-W3 มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจํานวน 27 ราย จํานวน 692,209 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,697,322,486 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 711,582 หุ้น หุ้นสามญั
ท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สทิธิคงเหลือจํานวน 2,697,393,397 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 (AQ-W3) ท่ียงั
ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2559  

3) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W4 

บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวน 42,656,849,667 หน่วย เม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2560 และได้นําใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอน
เปล่ียนมือได้ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
กําหนดให้ใช้สทิธิได้ 1 ครัง้ เม่ือใบสําคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบกําหนด 1ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (“วนั
ใช้สทิธิ”) โดยวนัท่ีใช้สทิธิตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ใบสําคญัแสดงสทิธิ จํานวน 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญั
ได้ 1 หุ้น ราคาใช้สทิธิหุ้นละ 0.05 บาท โดยมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธิ AQ-W4 มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 48 ราย จํานวน 
10,127,909 หน่วย จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 42,646,721,758 หน่วย หุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ
จํานวน 10,127,909 หุ้น หุ้นสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 42,646,721,758 หุ้น โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

6.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ดี บริษัทมี

นโยบายในการสํารองเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินส่วนท่ีเหลือจากการ
สํารองเงินทนุดงักลา่วมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยข้อบงัคบับริษัทระบไุว้ดงันี ้

ข้อท่ี 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
เงนิปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2561 2560 2559 2558 2557 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.0009 (0.0036) (0.2954) (0.17) (0.04) 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) - - - - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) - - - - - 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบับริษัท ทัง้นี ้นบัตัง้แตปี่ 2539 จนถึง
ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

7.  โครงสร้างการจัดการ  
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี ประธานกรรมการ 
2. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ 
3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการ 
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ 
5. นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระ 
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6. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการอิสระ 
7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายเอ สจัเดว์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ 
3. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารจดัการงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทโดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เพ่ือการ
สร้างมลูค่าให้แก่กิจการ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ ภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
จึงเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

วงเงนิอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอํานาจการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ช่ือและจํานวนกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายสทุศัน์ จนัก่ิงทอง หรือ นายประพฒัน์ 
ยอขนัธ์ หรือนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั 

การเข้าร่วมประชุม 

ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 13 ครัง้ และการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จาํนวนครัง้ 
การประชุม 

จาํนวนครัง้ 
ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี ประธานกรรมการ - - แตง่ตัง้ 1 ก.พ. 2562 
2. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ 13 13 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการ 13 7 แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 

กรรมการตรวจสอบ 1 - แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 
ลาออก 27 ก.ย. 2561 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จาํนวนครัง้ 
การประชุม 

จาํนวนครัง้ 
ที่เข้าร่วมประชุม 

4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ 13 12 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
5. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ 13 13 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

กรรมการตรวจสอบ 5 5 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
6. นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระ 3 2 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 1 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
7. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการอิสระ 3 3 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 

กรรมการตรวจสอบ 1 1 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
8. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 10 10 แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 

ลาออก 1 ต.ค. 2561 
9. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ 8 8 แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 

ลาออก 29 ส.ค. 2561 
 

10. นายสมชาย มีเสน กรรมการ 4 4 แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
ลาออก 21 มิ.ย. 2561 

11. นายพรเทพ ปันยารชนุ กรรมการ  2 1 แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 
ลาออก 14 ส.ค. 2561 

12. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ 9 8 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
ลาออก 6 ก.ย. 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
ลาออก 6 ก.ย. 2561 

13. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ 4 4 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
ลาออก 25 มิ.ย. 2561 

กรรมการตรวจสอบ 3 3 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
ลาออก 25 มิ.ย. 2561 

7.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /กรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 

2. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหาร 

3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการบริหาร 
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รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

4. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

5. นางปราณี หิรัญบรรเทา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน /ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ปฏิบตักิาร /ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารปรากฏตามข้อ 9 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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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
เลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมตคิณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประจําปี 2561 จํานวน 3,500,000 บาท 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนประจํา และค่าเบีย้ประชมุ
กรรมการ ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
ประจาํ 

รวม 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี ประธานกรรมการ - - - แตง่ตัง้ 1 ก.พ. 2562 
2. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

กรรมการบริหาร 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

72,000 - 72,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
แตง่ตัง้ 3 ต.ค. 2561 
แตง่ตัง้ 31 ส.ค. 2561 

3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร  

42,000 79,166.67 121,166.67 แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 
แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 
ลาออก 27 ก.ย. 2561 

4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 66,000 - 66,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
5. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
72,000 300,000 372,000 แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

6. นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

12,000 150,000 162,000 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 

7. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

18,000 75,000 93,000 แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 

8. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 54,000 630,000 684,000 แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
ลาออก 1 ต.ค. 2561 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
ประจาํ 

รวม 

9. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ* /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม /  
กรรมการสรรหาฯ  

42,000 - 42,000 แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
ลาออก 29 ส.ค. 2561 

10. นายสมชาย มีเสน กรรมการ /กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

18,000 150,000 168,000 แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
ลาออก 21 มิ.ย. 2561 

11. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาฯ  

42,000 408,333.33 450,333.33 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
ลาออก 6 ก.ย. 2561 

12. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

18,000 150,000 168,000 แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
ลาออก 25 มิ.ย. 2561 

13. นายพรเทพ ปันยารชนุ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

6,000 - 6,000 แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 
ลาออก 14 ส.ค. 2561 

รวม  462,000 1,942,500 2,404,500  

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารและกรรมการบริหาร
จํานวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 17,336,378.33 บาท ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บาท 
เงินเดือน 13,468,333.33 
โบนสั - 
คา่ตอบแทนโครงการพิเศษ 180,000.00 
คา่เบีย้ประชมุฯ 210,000.00 
คา่รับรอง 246,000.00 
คา่ท่ีปรึกษา(ผู้บริหารภายใน) 3,232,045.00 

รวม 17,336,378.33 

 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ก. คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการ 
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ข. คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

� เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพและกองทุนประกันสังคม 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5% ของ
เงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและกองทนุประกันสงัคมสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน 365,750 และ 45,000 บาท ตามลําดบั 

7.5 บุคลากร 

1) จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังาน รวมทัง้สิน้ 396 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทัง้สิน้ 165.64 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ประกันสังคม และเงินสบทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยจํานวนนีไ้ด้รวมส่วนท่ีบริษัทย่อยได้จ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวม 95.89 ล้านบาท 

สายงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัท  บริษัทย่อย 11 บริษัท 
พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) - 219 
พนกังานบริหาร (คน) 29 28 
พนกังานในสํานกังานใหญ่ (คน) 70 50 
รวม 99 297 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 69.75 95.89 

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 
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8.  การกาํกับดแูลกจิการ  
8.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มี
หน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะยกระดบัผลการดําเนินงานของบริษัทได้อยา่งยัง่ยืน และเป็น
หวัใจสําคญัท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ ขบวนการกํากบัดแูลกิจการเป็นระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของ
ภาวะผู้ นําและการควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัได้ดี ภายใต้การดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้
สอดคล้องกับหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยให้คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียและสงัคมโดยรวม บริษัทได้มีการจัด
โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ และเป็นกรรมการอิสระ 
ของบริษัท โดยมีโครงสร้างท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้มีการประชมุทกุไตร
มาส เพ่ือตรวจสอบดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ยึดหลกัความโปร่งใส ความซ่ือสตัย์ ความเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบตัิ
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 โดยบางเร่ืองแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดให้เปิดเผย แต่หากบริษัท
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เห็นว่าเร่ืองใดมีความจําเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมลูนัน้ผ่านทาง Web Site ของ
บริษัท และผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

� ในปี 2561 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ซึ่งกรรมการเข้า
ร่วมประชมุ 8 ท่าน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ อยู่ภายใต้ห้องประชุมเดียวกัน ทําให้การประชุมดําเนินไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสทิธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จดัแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ด้วย 

� ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ท่ีแสดงถึงหมายเลข
ทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีได้จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับความสะดวกในการประชมุและทําให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้
ในการใช้สิทธิออกเสียงแตล่ะวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงและไม่
เห็นด้วยทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยเม่ือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

� การประชมุฯ ดําเนินการตามวาระท่ีได้แจ้งตามหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและไม่มี
วาระอ่ืน ๆ เพิ่มในการประชมุฯ 

� ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 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
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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 

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 ้
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1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี ประธานกรรมการ แตง่ตัง้ 1 ก.พ. 2562 
2. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
3. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
4. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการ แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
5. นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระ แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
6. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
7. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการอิสระ แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
8. นายอภิวฒิุ ทองคํา กรรมการ แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 

ลาออก 29 ส.ค. 2561 
9. นายสมชาย มีเสน กรรมการ  แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

ลาออก 21 มิ.ย. 2561 
10. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 

ลาออก 1 ต.ค. 2561 
11. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

ลาออก 6 ก.ย. 2561 
12. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

ลาออก 25 มิ.ย. 2561 
13. นายพรเทพ ปันยารชนุ กรรมการ แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 

ลาออก 14ส.ค. 2561 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
จึงเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

โดยมีนายอภิรัฐ อินทรชู เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการ
ประชมุ และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน 

องค์ประกอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 

การแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการบริษัท มาจากการเลือกตัง้โดยผู้ ถือหุ้น โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสียง 
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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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายเอ สจัเดว์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
2. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
3. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
4. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

ลาออก 25 มิ.ย. 2561 
5. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

ลาออก 6 ก.ย. 2561 
6. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 26 มิ.ย. 2561 

ลาออก 27ก.ย. 2561 

โดยมี น.ส.ประภัสสร มงคลมะไฟ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียง
พอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 
4) 2551 จํานวน 1 ท่าน และนางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงินและผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บนัทกึรายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2559 
2. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2559 
3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
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ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 
4. นายอภิวฒิุ ทองคํา กรรมการบริหาร ลาออก 29 ส.ค. 2561 
5. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร ลาออก 21 มิ.ย. 2561 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้ตามมติ
คณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 

2. นายเอ สจัเดว์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
3. น.ส.กลุชญา วฒันา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
4. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ลาออก 6 ก.ย. 2561 
5. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ลาออก 25 มิ.ย. 2561 
6. นายอภิวฒิุ ทองคํา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ลาออก 29 ส.ค. 2561 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งแต่งตัง้ตามมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 
4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
2. นายเอ สจัเดว์ กรรมการบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
3. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้ 27 ก.ย. 2561 
4. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออก 25 มิ.ย. 2561 
5. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออก 6 ก.ย. 2561 
6. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออก 21 มิ.ย. 2561 

6) คณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างมีอํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างแบง่ดงันี ้

� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินน้อยกวา่หรือเทา่กบั 10 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ประธาน      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
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คณะกรรมการ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจ 
               จดัซือ้ 
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 
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8.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2557 โดยคัดเลือกจาก
คณุสมบตัิตามกฎเกณฑ์ก.ล.ต. และพิจารณาจากประวตัิการทํางานและคณุสมบตัิท่ีจะสามารถพฒันาให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ เจริญและเติบโต โดยจะต้องมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในส่วนกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิ
เบือ้งต้นดงันี ้

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

ความเห็นท่ีเป็นอิสระและต้องไม่เป็นลกูจ้างหรือพนกังานท่ีได้รับเงินเดือนประจําในช่วงหนึง่ 1 ปีก่อน
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 
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8.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดงันี ้

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

โดยกําหนดคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยจํานวน 11 บริษัท รวมจํานวนทัง้สิน้ 5,387,900 บาท ดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 

บริษัท 
ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไตรมาส รวม งบประจาํปี รวม 

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

บมจ. เอควิ เอสเตท 220,000 661,500 735,000 1,396,500 

บจก. เอควิ  วิลเลจ 37,800 113,400 252,000 365,400 

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

บจก. เอควิ 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 63,000 189,000 252,000 441,000 
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บริษัท 
ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไตรมาส รวม งบประจาํปี รวม 

บจก. อควาเรียส เอสเตท 63,000 189,000 336,000 525,000 

บจก.วิลลา่ นครินทร์ 30,000 90,000 130,000 220,000 
รวม 2,457,900 2,930,000 5,387,900 

(2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเคร่ืองใช้สํานกังาน 
ให้แก่ผู้สอบบญัชีรวมจํานวนทัง้สิน้ 152,543 บาท 
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9.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
รายชื่อคณุวฒุิ และประวตัขิองกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท ณ วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
ได้รับการแต่งตัง้ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 3 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

61 � รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

� ศิลปศาสตร์บณัฑิต บริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

� วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 2554 
การอบรม / ศกึษาดงูาน 
� ผู้แทนเข้าร่วมประชมุอธิบดีศลุกากรอาเซียน 

ประเทศมาเลเซีย 
� เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชมุ WCO Asia Pacific 

Regional Heads of Customs 
Adnimistration ณ สาธารณรัฐฟิจ ิ

� เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการระบบ
ฮาร์โมไนซ์ ประเทศเบลเยี่ยม 

� อบรมหลกัสตูร Asean Border Leadership 
Exchange Programme (Singapore) ณ 
ประเทศสงิค์โปร์ 

� ศกึษาดงูาน Lessons from Europe 
Learning Program ณ กลุม่ประเทศสหภาพ
ยโุรป 

� ศกึษาดงูานการดําเนินงานของ Australian 
Customs and Border Protection Service 
(ACBPS) ณ ประเทศออสเตรเลยี 

0.02 ไมม่ี 
 

 

 

 

 

1 ก.พ.2562 - ปัจจบุนั 
2556 - 2561 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
รองอธิบดี 

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

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

� ศกึษาดงูานด้าน Law Enforcement ของ 
U.S Department of Homeland Security ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 3 ปี 7 เดือน
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

49 � บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเวส
เทิร์น 

� บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุติ 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดสุติ 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ต.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
3 ต.ค.2561 - 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 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บริษัท เอส.เจ. แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากดั 
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 

3. ดร.รัญชนา รัชตะนาวนิ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 3 ปี 7 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

49 � 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 

� บธ.บ. การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

� Director Accreditation Program (DAP) ปี  
2550 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ต.ต.2558 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – 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 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
กรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ โครงการ ABI 
(Authorized Business Incubators) สาธิต 
บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี  
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก. เอคิว วิลเลจ 
บจก. เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส  
บจก. เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์  
บจก. ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจก. ฟรีโซน แอสเซท  
บจก. อควาเรียส เอสเตท  
บจก. วิลลา่ นครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั 
ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
2556- 2560 
  
ม.ิย. 2560 -พ.ย. 2560 
ก.พ. 2558 - ก.พ. 2559 
ม.ิย. 2552 - ม.ค. 2558 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รักษาการผู้ อํานวยการศนูย์บม่เพาะธุรกิจ 
กรรมการ 
 
หวัหน้าสาขาการเงิน 
ผช.ผอ.กลุม่งานวิจยัและบริการวิชาการ 
ผอ.ศนูย์บม่เพาธุรกิจ 

บจก.วิทรู ธนากร 
บจก. บ้านชิดธารา 
บจก. อควาเรียส โอเทล็ แอนด์ รีสอร์ท 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
สมาคมหน่วยบม่เพาะธุรกิจและอทุยาน
วิทยาศาสตร์ไทย 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

4. นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตัง้ 9 ตลุาคม 2558 
ดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 3 ปี 7  เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

33 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) สาขาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

� Director Accreditation Program  Class 
140/2017, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย Thai Institute of Directors  

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก.  สมาร์ทแท็ก คอมมนูิเคชัน่  
บจก. จี-แทรค  
บจก.  เวิร์ค คอมมนูิเคชัน่  
สํานกับญัชีและการภาษีอากรสากล 
บจก. เอส.ที.ดี.แคริเปอร์เบรค 

5. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ได้รับการแต่งตัง้ 26 มถินุายน 2561 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ  10 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

45 � Master of Business Administration  
City University, Vancouver, B.C. Canada 

� Bachelor of Arts, Major Econ Geography 
University of Victoria, Victoria, B.C. 
Canada 

� Associate Bachelor of Arts  
Capilano College, North Vancouver, B.C. 
Canada 

ไมม่ี ไมม่ี 26 ม.ิย. 2561 – ปัจจบุนั 
27 ก.ย. 2561 – ปัจจบุนั 
26 ม.ิย. 2561 – 27 ก.ย. 2561 
2559-2561 
2556-2559 
2554-2556 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
ผู้จดัการทัว่ไป 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
One Plus International Co.,Ltd. 
KPN Chinese Academy 
Eastern Cuisine (Thailand) Co.,Ltd. 

6. นางสาวกลุชญา วฒันา 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

34 � ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสื่อสาร
การตลาด University of 
Westminster,United Kingdom 

ไมม่ี ไมม่ี 27 ก.ย. 2561 – ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรรมการผู้จดัการ 
กรรรมการผู้จดัการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก. เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) 
บจก. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) 



                                                                                                                                                                                                 รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                               หน้าที่ 70 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

ได้รับการแต่งตัง้ 27 กนัยายน 2561 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ  7 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� อบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัร "ผู้ นํายคุใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย" (ปนป.)รุ่นที่ 6 
สถาบนัพระปกเกล้า 

� หลกัสตูรผู้ประกอบการยคุใหมเ่พื่อสงัคม 
สําหรับผู้บริหาร(SEP-S) รุ่นที่ 4 สถาบนันกั
ลงทนุรุ่นใหม ่

7. นายเอ สจัเดว์ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งตัง้ 27 กนัยายน 2561 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ  7 เดือน 
(ณ เดือนเมษายน 2562) 

38 � MBA สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� Bachelor of Commerce  Monash 
University Melbourne, Australia 

� Diploma of Science Monash University 
Melbourne, Australia 

ไมม่ี ไมม่ี 27 ก.ย. 2561 – ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั        
2560 - 2561       
2553 – 2560       

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ         

บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
บมจ. ฟู้ ด แคปปิตอล  
บริษัท ฟีโก้ คอปอเรชัน่ จํากดั 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั(มหาชน) 

8. 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 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
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  



                                                                                                                                                                                                 รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                               หน้าที่ 71 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

พ.ค.54-ตค.56 
พค.54 - มยิ.55 
พค.54 - มยิ.55 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ และ กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก.อลัลายเทคโนโลยีอินเตอร์แนชัน่แนล 

9. นางปราณี หิรัญบรรเทา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
และผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

62 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

� บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

25,000 หุ้น 
คิดเป็น 

0.00003% 

ไมม่ี 2561 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

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

10. 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 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ บริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

(ไม่มี) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

(ไม่มี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. นายอวยชยั กลุทิพย์มนตรี X              
2. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง I,II I I I    I I I I I   
3. นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ I,II I        I      I I    
4. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน I,II I I I  I I I I I I I   
5. นายเอ สจัเดว์ I              
6. น.ส.กลุชญา วฒันา I              
7. นส.ประภสัสร มงคลมะไฟ I              
8. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร II I I I   I I I I I I I   
9. นางปราณี หิรัญบรรเทา II              

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

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

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 
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เจ้าหนี ้ : บริษัทปฏิบตัติามเง่ือนไขการข้อตกลง 

ลกูค้า  : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลบัของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบดําเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุทัง้นี ้
บริษัทได้พฒันาโครงการให้มีความร่มร่ืน น่าอยู่และ ความปลอดภัยในโครงการ เพ่ือให้
ลกูค้ามีความมัน่ใจในสวสัดีภาพของตนเอง  

คูแ่ขง่  : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการ
แขง่ขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือทําลายคูแ่ขง่  

ชมุชน  : มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม 

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการจัดการไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นโดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือให้การพิจารณามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

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 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนั 

� การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

� กําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

� ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก หรือ
บคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
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10.2 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมดงันี ้

1) สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Bangkok RUN in the City Mini-Marathon 2018 สนับสนุนให้บุคลากร
ในองค์กรตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพทีดี 

2) สนับสนุนโครงการของกองบังคบัการปราบปราม โดยบริจาครถจักรยานเพ่ือนักเรียนในถ่ินทุรกันดาร 
โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนสุรณ์ อําเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยพิจารณาคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนดี มีความประพฤตดีิ และผา่นการคดัเลือก   

10.3 การต่อต้านคอร์รัปชัน 

1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

คําวา่ “การทจุริตคอร์รัปชนั” หรือ “คอร์รัปชนั” หมายถึง การให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้ หรือการกระทําการ
ในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้สญัญา มอบให้ ให้คํามัน่ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด (“สินบน”) เป็นต้น 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้
หรือจูงใจให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นกระทําการหรือการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีไม่ชอบ รวมทัง้การเรียก รับหรือ
ยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือละเว้นการกระทําหรือ
การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

2. ขอบเขตการบังคับใช้และความสอดคล้องกับกฎหมาย 

การดําเนินการตามแนวทางในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนันี ้บริษัทมุ่งหวงัให้มีผลบงัคบัใช้กบัผู้ ท่ีจะ
ถือปฏิบตัิ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงตวัแทน ตวักลาง ท่ีปรึกษา หรือผู้ ท่ีรับทํางานให้แก่บริษัท 
(Outsourcing Service Provider) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสม
สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะมีการติดต่อส่ือสารและการถือปฏิบตัิตามแนวทางในการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสม ผู้ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนันี ้อาจได้รับ
การลงโทษซึง่มีขัน้สงูสดุ คือเลกิจ้างหรือยกเลกิสญัญา ทัง้นี ้หากกรณีท่ีเก่ียวข้องนัน้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ ท่ีฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย อาจถกูดําเนินการตามกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้  บริษัทสนบัสนนุให้บริษัท
ลกูท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัท
โดยอนโุลมตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแตล่ะบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะกําหนดช่องทางและวิธีการรวมทัง้ผู้
ประสานงานและการตดิตอ่ส่ือสารตามความเหมาะสม 
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3. นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3.1 วตัถปุระสงค์ 

บริษัทกําหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนีข้ึน้ เพ่ือแสดงถึงทิศทางและกรอบ
การดําเนินการของบริษัทเก่ียวกบัการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั ตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีดี อนั
เป็นท่ียอมรับว่าเหมาะสมสําหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
และการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทสนบัสนนุให้บริษัทลกูท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจของบริษัทนํานโยบายการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตคอร์
รัปชนันีไ้ปปรับใช้โดยอนโุลมให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแตล่ะบริษัท 

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนันีใ้นการดําเนินธุรกิจเพ่ือสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ และ
มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

3.2 นโยบายการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั 

(1) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทกระทําการทจุริตหรือคอร์รัปชนั 
(2) บริษัทสง่เสริมคา่นิยมเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์สจุริต และการมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
(3) บริษัทสนบัสนนุการส่งเสริมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมีความเข้าใจ ตระหนกัรู้ และให้ความร่วมมือ ใน

การอนัใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
(4) บริษัทมุ่งหมายท่ีจะเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชนั รวมทัง้ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชนั 
(5) บริษัทกําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(6) บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการในการลงโทษพนกังานท่ีทจุริตคอร์รัปชนั หรือ

ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดําเนินการตามขัน้ตอนและ
ระเบียบปฏิบตักิารพิจารณาและลงโทษทางวินยัพนกังานของบริษัท 

3.3 แนวทางปฎิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ คือ บริษัทตอ่ต้านการทจุริต และไม่ให้สนิบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทัง้จะให้ความร่วมมือและสนบัสนนุ
มาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และบริษัทจะไม่เรียก รับหรือยอมรับจะรับเงิน 
ของขวญัหรือของรางวลั หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนใดจากลกูค้าหรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีอนัเน่ืองจากการให้ตาม
ประเพณีนิยม นอกจากนี ้บริษัทให้ความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้นี ้บริษัทมุ่งหมายและ
มุ่งหวังท่ีจะปลูกฝังให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อการดําเนินการดังกล่าวให้ดําเนินไปอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดไปด้วยดีและมีความมุ่งมัน่ตอ่การดําเนินการตามแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
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4. นโยบายและแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแสหรือร้องเรียนและ
ตัง้ข้อสงสัยเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทตระหนักดีว่าความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มี
ความสําคญัย่ิงต่อการพฒันาท่ียัง่ยืน ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายและแนวทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้ง
ข้อมลูและเบาะแสหรือร้องเรียนและตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนัได้ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดรับข้อมลูอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษา
ความลบั รวมถึงมีการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนไม่ให้ถกูกลัน่แกล้ง 

นอกจากนี ้บริษัทมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและ
แนวทางในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั การลงโทษดงักล่าวรวมถึงการเลิกจ้างงาน ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการ
ตามขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัใินการพิจารณาหรือลงโทษทางวินยัพนกังานของบริษัท  

5. ช่องทางในการตดิต่อระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ สามารถตดิตอ่แจ้งข้อมลูและเบาะแส หรือร้องเรียนและตัง้ข้อสงสยั เก่ียวกบัการ
ทจุริตคอร์รัปชนั หรือตัง้ข้อสงัเกตหรือแจ้งประเด็นเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั โดยทําเป็นหนงัสือส่งมายงับริษัท
ได้ท่ีเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกํากับดูแล เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพ 10310 หรือทางเวปไซต์ Info@aqestate.com 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ต่อประสิทธิภาพใน

ระบบ การควบคุมภายใน ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ และมอบหมายให้
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
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นโยบายท่ีกําหนด ดงันัน้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตําแหน่ง
ต้องผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุนอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทยงัเป็นผู้ กําหนดแผนบริหารงานในด้านต่างๆ และมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ดําเนินงานภายใต้นโยบาย
ต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ และรับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ี
คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งท่ีมี
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  

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  
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ในปี 2561 บริษัทฯได้จดัประชุมผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ คือการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทฯได้
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามสาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุประมาณ 14 วนัทําการ โดยแตล่ะวาระมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯได้
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯแลผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯมาได้ทางเว็ปไซต์ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ 5 องค์ประกอบคือ (1) การควบคมุภายในองค์กร (2) 
การประเมินความเส่ียง (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ (5) ระบบ
การตดิตาม  

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 2561 แสดง
ความเหน็อย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต ในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจจะเกิดขึน้ ตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง
มีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
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ของบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข  

(1) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16.2 ในเดือนกรกฎาคม 2556  บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 275 ล้านบาท โดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากับอายสุิทธิการเช่า
และคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน และจากท่ีคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทโดย
กําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยังไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไข
ของต่างประเทศนัน้ จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ 
ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระคา่รับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงิน
จํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการขอโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือ
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยทางอ้อมได้เซ็นหนงัสือแสดงเจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึ่ง
เพ่ือจัดทําสญัญาบริหารจัดการโรงแรม อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศ
ดงักลา่วขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหารจดัการโรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย   จึงทําให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2559 บริษัทตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดี
คืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยทางอ้อมจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหาย
จากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท  ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 79.04 ล้านบาทโดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) 

ของการให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ในการประเมินราคาดงักล่าวอยู่
ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถูกระงับการให้สินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่
แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคัญในความสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 
เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1 โดยข้อมลูตลาด
ของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ข้อจํากดัของราคาค่าเช่าท่ี
จะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อัตราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการ
ลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคู่กบัความเสี่ยงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท  เอ
ควิ เอสเตท ได้บนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 153.73 ล้าน
บาท  อย่างไรก็ตาม จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจ
ว่าการคํานวณประมาณรายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณา
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ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักล่าวอยู่
ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่ปกติตามท่ีกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะ
คล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนี ้บริษัทย่อยทางอ้อมยงัไม่มีอตัราคา่เช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั และไม่มีอตัราคา่
เช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาดเดียวกนักบัสทิธิการเช่าท่ีดินดงักลา่วเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดนิมี
ขนาดใหญ่มาก ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิ
การเช่าดงักลา่ว 

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึง่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึง่มีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจงึไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(3) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีเงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ของบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 1,066.89 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา 
และข้าพเจ้าได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ฉบบัล่าสดุจะครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 และมีการขยายเป็นวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  ตามบท
วิเคราะห์ตราสารหนีข้องบริษัทดงักล่าว บริษัทเช่ือว่าทรัพย์สินของผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้นทอดสดุท้ายของ
บริษัทดงักล่าวมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,617.61 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตัว๋แลกเงินท่ีบริษัทดงักล่าวเป็นแก่
บริษัท และผู้บริหารของบริษัทเช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู ข้าพเจ้าได้รับงบการเงินลา่สดุของบริษัทดงักลา่ว เป็นงบการเงินสําหรับปี 2559 ซึง่ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์ จํานวน 114.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน  
113.98 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงบการเงินดงักล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  และ
บริษัทยงัไม่ได้รับงบการเงินปี 2560 และ 2561 ดงันัน้  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(4) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
แห่งหนึ่ง จํานวน 447.40 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา และข้าพเจ้า
ได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินให้กู้ ยืมดงักลา่วท่ีครบกําหนดใน
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีการขยายอายเุป็นวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทได้รับชําระบางสว่นแล้วใน
ปี 2562 จนถึงวนัท่ีรายงานนี ้มีจํานวน 35.25 ล้านบาท  บริษัทพิจารณาจากงบการเงินลา่สดุท่ีย่ืนตอ่ราชการ
บริษัทดงักล่าวมีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 217.85 ล้านบาท ดงันัน้ผู้บริหารของบริษัทจึงเช่ือว่าจะสามารถ
เรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อย่างไรก็ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน 
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บริษัทดงักล่าวได้มีการหยดุการก่อสร้างชัว่คราว เน่ืองจากมีการปรับแบบซึง่จะต้องขออนมุตัิจากหน่วยงาน
ราชการและทรัพย์สินโครงการของบริษัทดงักลา่วติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ จึงมี
ความไม่แน่นอนของมูลค่าของโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

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

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินระบบควบคมุภายในในเร่ืองข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงัเกต
เพิ่มเตมิจากคณะกรรมการบริษัท  

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ได้มีมติแตง่ตัง้ได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวพฤกษา เหลา่พิชิต 
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัททดแทนนางสาวเกษิณี ตัญญูไพบูลย์ เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษัท และเคยเข้า
รับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

12.  รายการระหว่างกัน  
12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-  

12.2 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                           หน้าที่ 83 
 

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

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 ้หากบริษัทมีการทํารายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความ
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
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ดงักลา่วเข้ารับการพิจารณาเห็นชอบโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผนดงักลา่วได้รับเสียงอนมุตัิมากกว่า 3 ใน 
4 ของคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุทัง้หมด   

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหวา่งบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ  
13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  84,088   828,670   78,138   10,547   516,788   6,655  
เงินลงทนุชัว่คราว  1,066,894   1,426,009   243,988   1,066,894   1,115,500   193,988  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  121,086   133,229  150,090  1,225,111   1,128,632  443,357 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  488,658   -   -  2,223,648   2,550,755  - 
สินค้าคงเหลือ  2,266,441   2,338,392  3,062,467  1,158,109   1,113,138  1,196,770 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั  49,800   48,012  46,604  29,858   28,217  26,704 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  -    -   -  -    -   - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,076,967   4,774,312  3,581,287  5,714,167   6,453,030  1,867,474 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมข้ีอจํากดัในการใช้ - -  95,467  - -  57,273  
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - -  -   - -  2,950,282  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  -    -   -  -    -   
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 900,000  -   - 900,000  -   - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอื่น  14,135   5,099   5,698   1,333   1,632   1,726  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ   126,386   141,051   148,307   276,087   282,023   287,121  
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเชา่  1,164,584   1,179,751  1,194,391  29,661   35,651  42,275 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน   2,596   3,225   5,995   944   1,864   2,784  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  353   353   8,225   -    -    -   
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  826,424   833,375   297,763   51,382   61,088   -   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,034,478   2,162,854  1,755,846  1,259,407   382,258  3,341,461 
รวมสินทรัพย์  7,111,445   6,937,166  5,337,133  6,973,574   6,835,288  5,208,935 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 379,505 244,473  244,194  365,508 243,811  209,845  

สว่นของหนีสิ้นระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  5,287   56,647  -  1,033   1,788  - 
ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  381   -   -  381   -   - 
ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน  2,996,061   2,989,194  4,650,717  2,988,681   2,988,431  4,649,990 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - -  500 - -  10  

หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้       

ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - -  992  - -  992  

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ -   26,718  - -  26,718  

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - -  119,358  - -  -   

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - -  3,414  - -  997  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - -  -   - -  24,854  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,381,234 3,290,314 5,045,893 3,355,603 3,234,030 4,913,406 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
หนีสิ้นระยะยาว  203   1,477  44,137  -    -   776 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน  2,449   2,374  2,339  -    -   - 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  2,445   2,649  2,853  -    -   - 
ประมาณการหนีสิ้นไมห่มนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  1,841   1,858  3,716  1,495   1,581  3,474 
ประมาณการหนีสิ้นไมห่มนุเวียนอ่ืน  55,553   46,168  46,168  46,168   46,168  46,168 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  62,491   54,526  99,213  47,663   47,749  50,418 
รวมหนีสิ้น  3,443,725   3,344,840  5,145,106  3,403,266   3,281,779  4,963,824 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
- ทนุจดทะเบียน        
 2560-2561 : หุ้นสามญั 294,012.03  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 147,006,013 147,006,013  147,006,013 147,006,013  

 2559 : หุ้นสามญั 23,318.36  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท   11,659,181   11,659,181 

- ทนุท่ีออกและชําระแล้ว       
 2561 : หุ้นสามญั 85,324.81 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 42,662,405   42,662,405   
 2560 : หุ้นสามญั 85,314.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท  42,657,341   42,657,341  
 2559 : หุ้นสามญั 12,674.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   6,337,341   6,337,341 
สว่นเกิน(สว่นต่ํา)มลูค่าหุ้น  (32,759,548)  (32,754,991) 4  (32,759,548)  (32,754,991) 4 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ (สว่นเกินมลูค่าทนุอ่ืน)  153,537   153,537  153,537  153,537   153,537  153,537 
สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย  (47,939)  (47,939) (47,939)  -    -   - 
ขาดทนุสะสม  (6,340,735)  (6,415,622) (6,250,916)  (6,486,086)  (6,502,378) (6,245,771) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ  3,667,720   3,592,326  192,027  3,570,308   3,553,509  245,111 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  -    -   -  -    -   - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ  3,667,720   3,592,326  192,027  3,570,308   3,553,509  245,111 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  7,111,445   6,937,166  5,337,133  6,973,574   6,835,288  5,208,935 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
รายได้       
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 399,816 538,908 1,088,366 68,217 135,917 753,183 
 รายได้จากกิจการโรงแรม  100,727 82,226 75,299 - - - 
 รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง 20,506 17,540 13,993 - - - 
 รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย - - 325 - - - 
รวมรายได้ 521,049 638,674 1,177,983 68,217 135,917 753,183 
ต้นทนุ       
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (274,206) (423,190) (1,354,885) (51,423) (104,712) (660,106) 
 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม  (161,398) (162,695) (151,819) - - - 
 ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง (9,713) (10,886) (10,570) - - - 
 ต้นทนุค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย - - (3) - - - 
รวมต้นทนุ (445,317) (596,771) (1,517,277) (51,423) (104,712) (660,106) 
กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 75,732 41,903 (339,294) 16,794 31,205 93,077 
 รายได้อ่ืน 303,379 127,120 80,857 415,262 264,076 218,487 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่าย 379,111 169,023 (258,437) 432,056 295,281 311,564 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย (37,689) (50,747) (142,780) (16,786) (22,195) (94,634) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (262,402) (253,955) (258,534) (151,067) (143,211) (130,829) 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน (4,201) (4,408) (3,087,958) (247,877) (385,682) (3,542,015) 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - (480,565) 
รวมค่าใช้จ่าย (304,292) (309,110) (3,489,272) (415,730) (551,088) (4,248,043) 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 74,819 (140,087) (3,747,709) 16,326 (255,807) (3,936,479) 
ต้นทนุทางการเงิน (136) (16,951) (410) (34) (800) (126) 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได้ 74,683 (157,038) (3,748,119) 16,292 (256,607) (3,936,605) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 204 (7,668) 3,610 - - - 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 74,887 (164,706) (3,744,509) 16,292 (256,607) (3,936,605) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน       
รายการที่ไม่จัดประเภทเข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทนุภายหลัง       
 องค์ประกอบอ่ืนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - - (3,110) - - (3,510) 

 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง - - (3,110) - - (3,510) 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สทุธิจากภาษี - - (3,110) - - (3,510) 
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 74,887 (164,706) (3,747,619) 16,292 (256,607) (3,940,115) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี       
 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 74,887 (164,706) (3,744,509) 16,292 (256,607) (3,936,605) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - - - - - - 

  74,887 (164,706) (3,744,509) 16,292 (256,607) (3,936,605) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี       
 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 74,887 (164,706) (3,747,619) 16,292 (256,607) (3,940,115) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - - - - - - 

  74,887 (164,706) (3,747,619) 16,292 (256,607) (3,940,115) 

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       
 (เทียบเท่ามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น) 0.0009 (0.0036) (0.2954) 0.0002 (0.0057) (0.3106) 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 74,887 (164,706) (3,744,509) 16,292 (256,607) (3,936,605) 
ปรับรายการท่ีกระทบกําไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)       

การปรับปรุงด้วย(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (204) 7,668 (3,610) - - - 
การปรับปรุงต้นทนุทางการเงิน 136 16,951 410 34 800 126 
การปรับปรุงด้วยดอกเบีย้รับ (105,837) (46,815) (3,417) (239,073) (181,197) (131,782) 
การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 15,442 20,487 234,754 (6,366) (41,152) 109,641 
การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (252) (3,621) - 300 93 - 
การปรับปรุงด้วยสนิค้าคงเหลือลดลง 275,211 366,997 241,483 33,139 86,345 363,229 
การปรับปรุงด้วยสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมขึน้)ลดลง (715) 12,005 15,151 (371) 8,261 859 
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้(ลดลง) (13,959) (17,634) (127,159) (15,436) 9,112 (141,145) 
ค่าเสื่อมราคา คา่สญูสิน้และค่าตดัจําหน่าย 83,417 88,464 65,166 13,445 19,131 10,600 
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้นิ 362 62 579 251 640 630 
การปรับปรุงด้วยหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1,056 600 30,685 200,887 381,910 484,778 
การปรับปรุงด้วยสํารองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง(โอนกลบั) 2,858 (1,642,735) 3,038,956 2,858 (1,642,735) 3,038,956 
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 364 586 288 295 521 215 
การปรับปรุงด้วยดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนี ้ (38,405) - - (38,405) - - 
การปรับปรุงด้วยรายได้อ่ืน (15,373) (18,994) (2,338) (40) (19,464) (489) 
การปรับปรุงด้วยกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูค่ายตุธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว - (509) 32 - - 32 
การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,307 5,078 (255) 90 (5) (42) 
การปรับปรุงด้วยค่าเผ่ือการด้อยคา่สนิทรัพย์ถาวร - 13,302 (1,295) - - - 
การปรับปรุงด้วยโอนกลบั ค่าเผ่ือจากการด้อยค่าของสนิค้าคงเหลือ (151,102) (74,757) 318,727 (59,435) (1,847) 55,945 
การปรับปรุงด้วยโอนกลบั ค่าเผ่ือจากการลดมลูค่าเงินมดัจําค่าท่ีดนิ - (12,076)  - (12,076)  
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - 480,565 
ขาดทนุจากการตดับญัชีเงินมดัจําสนิค้าคงเหลือ - - 16,942 - - - 
กําไรจากการจําหน่ายโครงการ - - (26,815) - - (26,815) 
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร(ขาดทนุ) 131,193 (1,449,647) 53,775 (91,535) (1,648,270) 308,698 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน       
ภาษีเงินได้จ่ายออก (7,565) (6,692) (28,298) (1,767) (1,513) (6,811) 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (2,414) (3,759) - (2,415) (3,759) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 123,628 (1,458,753) 21,718 (93,302) (1,652,198) 298,128 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561 2560 2559 2561 2560 2559 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทนุชัว่คราว  359,115   (1,181,512) 201,135  48,606   (921,512) (193,516) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในหุ้นของกิจการอ่ืน  (730,000)  -   -  (730,000)  -   - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -    -   (163)  -    (878) (10,826) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคาร อปุกรณ์ และสทิธิการเช่า  184   65  (4,550)  37   15  4,955 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสทิธิการเช่า  (60,647)  (72,992) (253,073)  (599)  (181) (2,931) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (876)  (83) (330)  -    -   - 
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้  (719,000)  -   -  (1,035,593)  (578,992) (1,303,128) 
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้  230,342   -   -  1,208,272   91,846  1,216,163 
ดอกเบีย้รับ  108,665   42,766  10,547  96,620   39,277  723 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  เพ่ิมขึน้ (ลดลง) - -  49,514  - -  (434) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (812,217) (1,211,756)  3,080  (412,657) (1,370,425)  (288,994) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะยาว - -  40,539  - -  539  
เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว  (50,139)  (130,189) (56,364)  -    (30,000) (3,842) 
เงินสดท่ีผู้ เชา่จ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีส้นิซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน  (2,495)  (3,725) (3,409)  (776)  (997) (956) 
ดอกเบีย้จ่าย  (3,866)  (10,050) (2,506)  (13)  (1,252) (2,081) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ  507   3,565,005  416  507   3,565,005  416 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (55,993) 3,421,041  (21,324) (282) 3,532,756  (5,924) 

       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ  (744,582)  750,532  3,474  (506,241)  510,133  3,210 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  828,670   78,138  74,664  516,788   6,655  3,445 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  84,088   828,670  78,138  10,547   516,788  6,655 

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด       
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด       
1) ในระหว่างปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสนิค้าคงเหลือ  3,667   2,064   45,631   -    464   1,927  

2) ซือ้สนิทรัพย์ถาวรโดย       
- ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน  -    -    (4,540)   -    -    -   
- จ่ายเงินสด  (60,647)  (72,992)  

(253,073)  
 (599)  (181) (2,931)  

รวม  (60,647)  (72,992)  
(257,613) 

 (599)  (181)  (2,931)  

3) ในระหว่างปีบริษัทได้รับโอนอาคารชดุเพ่ือชําระหนี(้หมายเหต ุ12)         
- ลกูหนีเ้งินมดัจําค่าห้องชดุ  10,076   -   -  10,076   -   - 
- ดอกเบีย้รับจากการผดินดัชําระหนี ้  38,405   -   -  38,405   -   - 
  48,481   -   -  48,481   -   - 

4) ในระหว่างปีบริษัทชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทยอ่ย 
     โดยโอนสทิธิในอาคารชดุ(หมายเหต ุ12) - - - 29,806 - - 

5) ในระหว่างงวดมีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว       
     ท่ีเข้าเง่ือนไขผดินดัชําระหนี ้ - - 26,718 - - 26,718 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 
  (พนับาท) 
  งบการเงินรวม  
        สว่นตํ่ากว่าทนุ         
  ทนุเรือนหุ้น      จากการเพิ่ม    รวม  สว่นได้เสีย  รวม 
  ที่ออกและ  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ  สดัสว่นการลงทนุ    สว่นของผู้ ถือหุ้น  ที่ไม่มี  สว่นของผู้ ถือหุ้น 
  ชําระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  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 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  -  (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  
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     -     (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  

                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   42,657,341    (32,754,991)   153,537    (47,939)   (6,415,622)   3,592,326    -     3,592,326  
การเพิ่มทนุหุ้นสามญั   5,064    (4,557)   -     -     -     507    -     507  
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     -     74,887    74,887    -     74,887  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   42,662,405    (32,759,548)   153,537    (47,939)   (6,340,735)   3,667,720    -     3,667,720  
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 

  (พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
           
  ทนุที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     
  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 

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   6,337,341    4    153,537    (6,245,771)   245,111  
การเพิ่มทนุหุ้นสามญั   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  

           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   42,657,341    (32,754,991)   153,537    (6,502,378)   3,553,509  
การเพิ่มทนุหุ้นสามญั   5,064    (4,557)   -     -     507  
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     16,292    16,292  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   42,662,405    (32,759,548)   153,537    (6,486,086)   3,570,308  
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 
อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.21   1.45   0.69  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.38   0.73   0.07  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.03   (0.30)  0.02  
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  4.10   4.51   29.98  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  89.02   80.93   12.17  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  0.19   0.22   0.47  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  1,921.05   1,659.09   783.45  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  1.43   2.44   19.42  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  255.24   149.59   18.80  
Cash Cycle (วนั)  1,754.83   1,590.43   776.83  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  14.53   6.56   (25.62) 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  9.08  (18.29)  (318.15) 
อตัรากําไรอ่ืน (%)  36.80   16.60   6.42  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)  165.24   N/A  N/A  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  9.08   (21.51)  (297.46) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  2.06   (8.70)  (181.28) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  1.07   (2.68)  (64.80) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  13.51   (6.42)  (371.78) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.12   0.12   0.22  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.94   0.93   26.79  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)  3.42   N/A   34.65  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  0.08   N/A   0.23  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 

1)  สรุปภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจัยที่ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสาํคัญ 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและได้รับการ
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือธุรกิจเก่ียวกับ
การพฒันาและการค้าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทย้ายสํานกังานจดทะเบียนมาตัง้อยู่เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

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
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ไปนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าวในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งดการบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ี
ศาลฎีกาวินิจฉัยชีข้าดคําร้องจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 
2561 ศาลฎีกาได้ยกเลิกคําสั่งท่ีให้งดการบังคับคดีตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 และยกเลิกวันนัดวันท่ี 8 มีนาคม 2561 และเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 กรมบังคับคดีได้
กําหนดวนันดัขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกันดงักล่าวดงันี ้นดัท่ี 1 วนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 นดัท่ี 2 วนัท่ี 27 
มิถุนายน 2561 นัดท่ี 3 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 และนัดท่ี 4 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 โดยมีราคาเร่ิมต้นท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ จํานวน 8,950.78 ล้านบาท โดยในการขายทอดตลาดครัง้แรก
ราคาเร่ิมต้นเท่ากับราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผู้ เข้าเสนอราคา เจ้าพนักงานบังคบัคดีจะปรับลดราคา
เร่ิมต้นลงร้อยละ 10 ของราคาดงักล่าวสําหรับการขายแต่ละครัง้ แต่ราคาเร่ิมต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองตดิไปในการขายแตล่ะครัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดี
จะหกัยอดหนีจํ้านองท่ีเป็นปัจจบุนัออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทัง้นี ้ในกรณีมีเศษจะมีการปัดเศษตาม
ประกาศดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้
มีคําสัง่คดีหมายเลขดําท่ี อม.ข.1/2561 ให้ยกเลิกคําสัง่งดการบงัคบัคดีตามรายงานกระบวนพิจารณา ฉบบั
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีท่ีดนิแปลงอ่ืนตอ่ไปได้ เว้นแตท่ี่ดินท่ีติดข้อพิพาทบาง
แปลง ให้งดการบงัคบัคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2561  บริษัท
ได้รับประกาศจากกรมบงัคบัคดีฉบบัลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ประกาศการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนีร้วม 4 นดั ดงันี ้นดัท่ี 1 ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2561 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และนดัท่ี 4 ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และ เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 
2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักล่าว มีผู้ประมลูซือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท 
และผู้ประมลูได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
24 มกราคม 2562 ผู้ประมูลซือ้ได้นําเงินไปชําระกรมบังคับคดีจํานวน 3,819 ล้านบาท ตามทรัพย์ท่ีขาย
ทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558  ส่วนทรัพย์ท่ีเหลือ
ในคดีแพ่งหมายเลขแดง 4007/2552 และคดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขแดง ล.1249/2555 อยู่ระหว่างผู้
ร้องย่ืนคดัค้าน จํานวน 3 คดี 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.365/2561 เร่ืองกรณีท่ีเจ้าพนกังานได้สัง่เพิกถอนคําสัง่แล้วผู้ ร้องจึงได้มาร้องต่อศาล
เพ่ือเพิกถอนคําสัง่เจ้าพนกังานพิทกัทรัพย์  โดยคดีผู้ ร้องได้มาย่ืนขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการ
ขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรับคําร้องเป็นคําคดัค้านและให้เรียกบริษัท โกลเด้น ว่าเป็นผู้
คดัค้านท่ี 3 แล้ว ได้ทําการสืบพยานจนแล้วเสร็จ และนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2562 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.438/2561เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาดท่ีดินของลกูหนีท่ี้ 2 (บริษัท เค แอนด์วี
เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด) โดยคดีนีผู้้คดัค้านได้ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการ
ขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดการบงัคบัคดีไว้ชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาล
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ได้มีคําสัง่รับทนายความของบริษัทเป็นทนายผู้ มีสว่นได้เสีย และให้เรียกวา่บริษัทวา่ผู้คดัค้านท่ี 2 แล้วกําหนด
วนันดัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 

ศาลแพ่งคดีถ.59/2561 เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด คดีนีผู้้ ร้องได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด 
โดยอ้างว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทได้ย่ืนคําคดัค้านฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2562 
เน่ืองจากคดีนีย้งัไม่ได้มีการส่งหมายนดัและสําเนาคําร้องให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ของผู้ ร้องทราบว่ามีการ
ย่ืนคําร้องดงักล่าว อีกทัง้ท่ีดินท่ีพิพาทในคดีนีมี้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ รับจํานอง กรณีจึงมีเหตุให้เล่ือนคดี
ออกไป โดยนดัใหม่วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

(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 
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ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงิน
กู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 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
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
ดงักล่าวด้วย สืบเน่ืองจากนัดในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ย่ืนคําร้องขอถอนฟ้องโดยศาลมีคําสัง่
อนญุาตและให้โจทก์ถอนฟ้องได้และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

เม่ือวนัท่ี17 มกราคม 2561 ตามคดีดํา พ.240/2561  เร่ืองขอให้ยกเลิกสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบริษัท โปรเกรสฯ บริษัทต่อสู้ว่าจําเลยทัง้ 3 ฝ่าย ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสญัญา ฯ 
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สัญญามีเง่ือนไข ดังกล่าวชัดเจนของหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย นัดสืบพยานในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 
ความเห็นเบือ้งต้นเห็นวา่คดีนีบ้ริษัทไม่ได้เป็นผู้ ทําผิดสญัญาจดัการทรัพย์สินฯ และในสญัญาฯดงักลา่วก็ระบุ
หน้าท่ีของบริษัทไว้ และได้มีการทําตามเง่ือนไขทุกอย่าง ดงันัน้คดีนีศ้าลชัน้ต้นน่าจะยกฟ้องโจทก์  โดยได้
สืบพยานเสร็จสิน้แล้ว ศาลได้กําหนดนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 18  มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

(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
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  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
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ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี  ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนังสือท่ี 
ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560 (2) ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ปฎิบตัติามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลข
แดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 10,004,467,480 บาท ให้ธนาคาร 
ภายในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอน
ทางกฎหมายในสทิธิตามกฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

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

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนงัสือถึงธนาคารกรุงไทย โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกันท่ีสําคญั 
ดงันี ้

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

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
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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 บาท นบัถดั
จากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ศาลพิพากษาใน
คดีแพง่ให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 10 ตอ่ปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 บาท นบัแต ่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 จนกว่า
ชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัดนํามาชําระเม่ือวันท่ี 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
ประการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคลไม่ได้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืน
อทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ในท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เม่ือวันท่ี 30 
มิถนุายน 2560 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทนุบางส่วน
แล้วจํานวน 1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 17 - 21 
กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

   (หน่วย:ล้านบาท) 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาการจดัการ

ทรัพย์สนิ 
 128.21 

 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จา่ยในการโอน (ราคาประเมินท่ีดนิจากกรมท่ีดนิ)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800.00) 
 ชําระคา่เสียหายจากการชดใช้  (1,635.74) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  3,056.95 
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* บริษัทมีการประเมินท่ีดินหลกัประกนัใหม่ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ของบริษัท 
เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีราคาประเมินจํานวน 11,600 ล้านบาท 
และมีมูลค่าบงัคบัขายสุทธิจํานวน 5,800 ล้านบาท (ในงบการเงินปี 2558 ราคาประเมินท่ีดินหลกัประกันและ
มลูค่าบงัคบัขายสทุธิ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 จํานวนเงิน 12,749 ล้านบาท 
และ 8,924 ล้านบาท ตามลําดบั) 

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้ได้ใน
ราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูค่าหลกัประกันท่ีจะนํามาหกัมลูค่าค่าเสียหายตามคําพิพากษา
คดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้
สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันดังกล่าว ผู้ประมูลซือ้ได้ในราคา 
8,914.07 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่มลูคา่บงัคบัขายท่ีประมาณการไว้ แตปั่จจบุนับริษัทไม่สามารถกลบัรายการประมาณ
การหนีส้ินท่ีตัง้สํารองไว้ได้ ในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจดัทําบญัชีของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี จึงยงัไม่สามารถทราบ
กําไรจากการโอนกลบัประมาณการคา่เสียหายข้างต้น 

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 
ล้านบาท เงินเพิ่มทนุสทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายของบริษัทมีจํานวน 3,568.27 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการใช้เงิน
เพิ่มทนุดงันี ้

เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุ  3,568.27  ล้านบาท 
หกั การใช้เงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   

1) ชําระหนีต้ามคําพิพากษา แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  (1,635.74) ล้านบาท 
2) พฒันาในโครงการ ARBOR, By Pass , ชลบรีุ, เชียงใหม่, 

รังสติ 
 (44.00) ล้านบาท 

3) พฒันาในโครงการ AQ ALIX  (127.00) ล้านบาท 
4) เงินทนุหมนุเวียน  (205.98) ล้านบาท 

คงเหลือเงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,555.55  ล้านบาท 

เงินเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือจํานวน 1,555.55 ล้านบาท บริษัทได้ลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนี,้ ตัว๋
แลกเงิน และเงินให้กู้ ยืม 
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2) ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาํเนินงาน 

2.1) สภาพเศรษฐกจิปี 2561 

จากข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติรายงานว่า เศรษฐกิจไทย
ในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยมลูคา่การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุ
รวมขยายตวัร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามลาดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 และบญัชีเดินสะพดั
เกินดลุร้อยละ 6.4 ของ GDP 

นอกจากนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตวั โดยธุรกิจการผลิต
เพ่ือส่งออกขยายตวัต่อเน่ือง แต่กลุ่มท่ีผลิตเพ่ือตอบสนองอปุสงค์ ในประเทศค่อนข้างทรงตวั สําหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัชะลอลงบ้างสอดคล้องกบักําลงัซือ้ในภมิูภาคท่ียงั ไม่เข้มแข็ง ด้านการท่องเท่ียวขยายตวัใน
ทกุภมิูภาคทัง้จากนกัท่องเท่ียวไทยและตา่งชาติ แม้กลุม่นกัท่องเท่ียวจีนยงัหดตวัแตส่ถานการณ์เร่ิมปรับดีขึน้จาก
ไตรมาสก่อน ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวดัท่องเท่ียวท่ี
สําคญั และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ใน
ส่วนภูมิภาคค่อนข้างทรงตวัตามการเบิกจ่ายในต่างจงัหวดัท่ียงัล่าช้า ทัง้นี ้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัลงทนุเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายสาขาตามปกติ ซึง่ใช้เม็ดเงินลงทนุใกล้เคียงกบัปีก่อน มีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่บาง
รายท่ีลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ซึง่ใช้เม็ดเงินลงทนุสงูและเป็นแผนลงทนุตอ่เน่ืองหลายปี นอกจากนี ้ธุรกิจ สว่น
ใหญ่คาดวา่รายได้ในไตรมาสหน้าจะปรับดีขึน้ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ีจะยงัขยายตวัตอ่เน่ือง แม้บางภาคธุรกิจ
อาจแผว่ลงบ้างโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ 

2.2) ธุรกจิค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ภาคอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างขยายตวัในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 
ปริมณฑลและหวัเมืองสําคญั ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ภาวะธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในภาพรวมขยายตวัต่อเน่ือง 
เฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสําคญัในภมิูภาค โดยอปุสงค์ตอ่ ท่ีอยู่อาศยัแนว
สงูเติบโตดีในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมาจากกําลงัซือ้ของลกูค้ากลุ่มรายได้ปานกลางถึง
บนท่ียงัขยายตวัได้ และอีกสว่นหนึ่งมาจากอปุสงค์ของชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวจีนซึง่มีสว่นช่วยดดูซบัอปุทาน
ในบางพืน้ท่ี อาทิ สขุมุวิทและรัชดา สําหรับอปุสงค์ต่อท่ีอยู่อาศยัแนวราบขยายตวัในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงตวัเมืองของ จงัหวดัท่องเท่ียวหลกัในภาคใต้ นอกจากนี ้พบว่าผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ใน
กรุงเทพฯ สว่นหนึง่เร่ิมหนัมาทําโครงการท่ีสร้างรายได้ประจํา เช่น อพาร์ทเม้นท์ โครงการ Mixed Use หรือ อาคาร
เชิงพาณิชย์แทนการทําโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพียงอยา่งเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดนิราคาสงูให้คุ้มคา่มากขึน้ 

สําหรับภาวะอสังหาริมทรัพย์ในเขตภูมิภาคโดยรวมค่อนข้างทรงตัว โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีแม้ยงัมีอปุสงค์ตอ่ท่ีอยูอ่าศยัอยา่งตอ่เน่ือง แตล่กูค้ามกัประสบปัญหา ถกูปฏิเสธการอนมุตัิ
สนิเช่ือเน่ืองจากรายได้ ไม่เพียงพอ ซึง่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจภมิูภาค ท่ียงัไม่เข้มแข็งนกั นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ
บางรายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา่ยอดจําหน่ายบ้านในพืน้ท่ีเร่ิมชะลอตวั สว่นหนึ่งเกิดจาก ความกงัวลตอ่
มาตรการกํากับดแูลสินเช่ือเพ่ือ ท่ีอยู่อาศยัเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบของ ธปท. (มาตรการ LTV) ซึ่งทําให้
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ลกูค้าต้องชะลอ การตดัสินใจซือ้เพราะจําเป็นต้องศกึษาข้อมลูและลกูค้าบางกลุม่อาจต้องใช้ระยะเวลานานขึน้ใน 
การเก็บเงินดาวน์ท่ีอยูอ่าศยั 

ด้านธุรกิจก่อสร้างในภาพรวมเติบโตต่อเน่ืองจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น 
รถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพ ูรวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และการก่อสร้าง
โครงการภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Mixed Use หลายแหง่ในกรุงเทพฯ และหวัเมืองทอ่งเท่ียว สอดคล้อง
กับรายได้ท่ีเติบโตสูงของบริษัทรับวางเสาเข็มรายใหญ่ท่ีรับงานทัง้ในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างในภมิูภาคยงัคงประสบอปุสรรคในการดําเนินงานหลายอย่างท่ีมีมา
อย่างตอ่เน่ือง เช่น กฎหมายผงัเมืองและการทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงข้อจากดัจาก 
พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีแม้มีแนวโน้มดีขึน้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เพราะหน่วยงานสว่นกลางเร่ิมเข้าใจขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างใหม่มากขึน้แล้ว แตใ่นสว่นภมิูภาคยงัประสบปัญหา
การเบิกจ่ายล่าช้าและ ขาดสภาพคล่อง นอกจากนี ้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการท่ีสูง ประกอบกับมีการ
ประกวด ราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้ประกอบการท้องถ่ินโดยเฉพาะรายเล็กไม่สามารถ
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายใหญ่จากสว่นกลางได้ และบางรายต้องปิดกิจการลง 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ผู้ประกอบการมองว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล สะท้อนจากการเปิดตวัโครงการใหม่และยอดขายรอโอน (backlog) ท่ีมีต่อเน่ือง รวมถึง
เห็นการแข่งจดัโปรโมชัน่อย่างรุนแรงของผู้ประกอบการเพ่ือ เร่งกระตุ้นยอดขายและโอนก่อนมาตรการ LTV จะมี
ผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่า มาตรการดงักล่าวประกอบกับแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ขาขึน้จะส่งผลให้ผู้ ซือ้ บางกลุ่มชะลอการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัในระยะถดัไป เน่ืองจากอาจต้องใช้เวลา
ในการหาเงินดาวน์มากขึน้จากสัดส่วนเงินดาวน์ท่ีจะปรับเพิ่มขึน้ตามจํานวนสัญญากู้ อสังหาริมทรัพย์ และ
ข้อจํากดัท่ีมากขึน้สาหรับผู้ ท่ีต้องการหาบคุคลกู้ ร่วม เน่ืองจากสญัญากู้ดงักลา่วจะถกูนบัเสมือนเป็นสญัญากู้หลกั 
ของผู้กู้ ร่วมด้วย ทัง้นี ้ผู้ประกอบการหลายรายมีแนวทางปรับตวัด้วยการยืดระยะเวลาผอ่นดาวน์ ให้นานขึน้ โดยให้
ผู้ ซือ้อยู่ฟรีระหว่างผ่อนดาวน์สาหรับท่ีอยู่อาศยัแนวสงู และใช้กลยุทธ์จองก่อนสร้างแทนการขายบ้านพร้อมอยู่
สําหรับท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ด้านธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตตอ่เน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ของทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2.3) ธุรกจิโรงแรม  

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า แม้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ภาพรวม
การแข่งขนัของผู้ประกอบการยงัคงเป็นไปอย่างรุนแรง ทัง้การแข่งขนัในเซ็กเมนต์โรงแรมระดบัสามดาวลงมา เพ่ือ
แย่งชิงฐานนกัท่องเท่ียวระดบักลางท่ีมีจํานวนมาก รวมถึงการแข่งขนัในเซ็กเมนต์โรงแรมระดบัส่ีดาวขึน้ไป ท่ีเร่ิมมี
จํานวนผู้ เลน่มากขึน้จากการลงทนุก่อสร้างโรงแรมของกลุม่ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในปี 
2561 ธุรกิจโรงแรมน่าจะยงัได้รับอานิสงส์จากภาคการทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวั 

มลูคา่ตลาดธุรกิจโรงแรมท่ีขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองในระยะท่ีผ่านมา ดงึดดูให้ผู้ประกอบการรายใหม่ยงัคง
เข้าสู่ตลาด สอดคล้องกับสถิติจํานวนโรงแรมและห้องพักท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ตัวกลางท่ีเป็น
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แพลตฟอร์มการแบ่งปันท่ีพักอย่าง Airbnb รุกขยายเครือข่ายเจ้าของท่ีพัก ยิ่งส่งผลให้จํานวนห้องพักท่ีเป็น
ทางเลือกในการใช้บริการสําหรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มสงูขึน้ สะท้อนถึงการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ท่ีน่าจะมีแนวโน้มรุนแรงย่ิงขึน้ ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัท่ียงักดดนัให้อตัราการเข้าพกัและค่าห้องพกัเฉล่ียยงัคงทรงตวั
จากในระยะท่ีผา่นมา 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอาจวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียว
กลุ่มท่องเท่ียวทางเลือก โดยแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวเป็นเซ็กเมนต์ต่างๆ แล้วนําเสนอบริการท่ีพัก รวมถึงทํา
การตลาด โดยนอกจากการโฆษณาและการจดัโปรโมชนัผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์แล้ว ผู้ประกอบการ
ยังต้องทําการตลาดเพ่ือเจาะนักท่องเท่ียวแต่ละเซ็กเมนต์ ท่ีมีรูปแบบการทําการตลาดและช่องทางการทํา
การตลาดแตกตา่งกนัไปอีกด้วย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กยงัต้องพึ่งพาการขายห้องพกัผ่าน OTA (Online Travel 
Agency หรือ การขายห้องพกัผ่านตวักลางท่ีให้บริการทําธุรกรรมด้านการท่องเท่ียวผ่านอินเทอร์เน็ต) เพ่ือขยาย
ช่องทางการขายห้องพกัให้สามารถเข้าถึงฐานนกัท่องเท่ียวได้สงูสดุ ในขณะท่ีผู้ประกอบการยงัต้องควบคมุต้นทนุ
การขายให้ต่ําท่ีสดุควบคู่กนัไป โดยยงัจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้ OTA สําหรับการขายทกุๆ ห้องพกั ท่ีส่งผลให้
อัตรากําไรของผู้ประกอบการลดลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผู้ประกอบการอาจกระตุ้นการจองห้องพักผ่าน
ช่องทางของโรงแรมด้วยการเพิ่มข้อเสนอพิเศษ เพ่ือลดค่าคอมมิชชั่นท่ีจ่ายให้ OTA เช่น เพิ่มข้อเสนอพิเศษท่ี
นักท่องเท่ียวจะได้รับ อย่างอาหารเช้า Late Checkout และมอบของท่ีระลึก เม่ือจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของ
โรงแรม การทํา Loyalty Program เป็นต้น 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

ในไตรมาสท่ี 3/2561 สาขาโรงแรมและภตัตาคารชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัลง
ของจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 การ
ผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวั ร้อยละ 6.5 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 9.4 ในไตรมาสท่ีสอง
ของปี 2561 โดยในไตรมาสนีมี้จํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 9.06 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 ชะลอตวัลงมาก
จากการขยายตวัร้อยละ 8.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของนกัท่องเท่ียวจีน (สดัส่วนร้อยละ 
27.0) ร้อยละ 8.8 เน่ืองจากผลกระทบจากอุบตัิเหตเุรือล่มท่ีจงัหวดัภูเก็ต เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และการ
ปรับตวัลดลงของนกัท่องเท่ียวรัสเซีย (สดัส่วนร้อยละ 2.0) ลดลงร้อยละ 7.2 เน่ืองจากการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
โลกครัง้ท่ี 21 ท่ีประเทศรัสเซียในระหวา่งวนัท่ี 14 มิถนุายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ซึง่สง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวรัสเซีย
ลดการเดินทางออกนอกประเทศ รวมทัง้ทําให้นกัท่องเท่ียวในกลุม่ประเทศยโุรปเปล่ียนทิศทางการท่องเท่ียวไปยงั
รัสเซียมากขึน้ สะท้อนจากการลดลงของจํานวนนกัท่องเท่ียวจากยโุรป (สดัส่วนร้อยละ 13.1) ร้อยละ 1.9 ในไตร
มาสท่ีสองของปี 2561 และร้อยละ 1.5 ในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 อย่างไรก็ตาม จํานวนนักท่องเท่ียวจาก
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ยงัขยายตวัได้ดี โดยมีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีขยายตวัสงู ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวจาก
ประเทศมาเลเซีย (สดัส่วนร้อยละ 11.7) เพิ่มขึน้ร้อยละ 26.3 ฮ่องกง (สดัส่วนร้อยละ 3.5) เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.5 
ญ่ีปุ่ น (สดัส่วนร้อยละ 5.0) เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.5 ไต้หวนั (สดัส่วนร้อยละ 2.0) เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.9 และเวียดนาม 
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(สดัส่วนร้อยละ 3.3) เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.1 ตามลําดบั รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 474.6 พนัล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 13.7 ในไตรมาสก่อนหน้าเน่ืองจากการปรับตวัลดลงของ
รายรับจากนักท่องเท่ียวจีนและรัสเซีย รวมทัง้การขยายตวัในเกณฑ์ต่ําของรายรับจากนักท่องเท่ียวยุโรป เป็น
สําคญั ในขณะท่ีรายรับจากนกัท่องเท่ียวจากประเทศสําคญัท่ียงัขยายตวัสงู ประกอบด้วยรายรับจากนกัท่องเท่ียว
มาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม เป็นสําคญั อตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 65.38 เพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 63.71 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

การท่องเที่ยว 

ขยายตวัจากปีก่อนทัง้นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ แม้ว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนยงัหดตวั ใน
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 การท่องเท่ียวขยายตวัได้ในทุกภูมิภาคสะท้อนจากรายได้ ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ี
เพิ่มขึน้จากปีก่อน สอดคล้องกับจานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเติบโตขึน้ แม้แรงส่งของ
นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตจิะลดลงไปบ้างเม่ือเทียบกบัในช่วงคร่ึงปีแรกจากนกัทอ่งเท่ียวจีนท่ีหดตวั 

ผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ การท่องเท่ียวเห็นว่า จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในภาพรวม
ขยายตัวจากนักท่องเท่ียวอาเซียนและเอเชียตะวันออกเป็นหลัก โดยนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียนเติบโต
คอ่นข้างมากจากนกัทอ่งเท่ียวมาเลเซียท่ีเพิ่มขึน้ตามความเช่ือมัน่ตอ่เสถียรภาพการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ
มาเลเซียท่ีปรับ ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้วนัหยดุทางศาสนาอิสลามในปีนีท่ี้เร็วขึน้ซึง่ทาให้หยดุได้ยาวนานขึน้เม่ือ
เทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับมุมมองด้านรายได้ท่ีปรับ ดีขึน้ของผู้ประกอบการในภาคใต้ซึ่งพึ่งพานักท่องเท่ียว
มาเลเซียเป็นหลกั สําหรับนกัท่องเท่ียวเอเชียประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น และอินเดียขยายตวัดี ส่วนหนึ่งจาก
การเปิดเส้นทางบินตรง มาไทยมากขึน้ และอินเดียยังได้ผลดีเพิ่มเติม จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ชัว่คราว (Visa on Arrival: VOA) ด้วย 

อยา่งไรก็ตาม นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตบิางกลุม่ลดลง โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจีนท่ียงัคงหดตวัตอ่เน่ืองตัง้แต่
เกิดเหตกุารณ์เรือลม่ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ซึง่ทาให้ความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยัลดลง เป็นอยา่งมาก อีกทัง้รัฐบาลจีน
ได้สั่งลดจานวนเท่ียวบินมาไทย รวมทัง้จัดเวลาเท่ียวบินท่ีเหลืออยู่ให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่เอือ้ต่อการเดินทาง 
นอกจากนี ้ยงัได้รับผลลบเพิ่มเติมจากภาวะเศรษฐกิจจีนท่ี เร่ิมชะลอตวัและเงินหยวนท่ีอ่อนค่าหลงัเกิดข้อพิพาท
ทางการค้ากับสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเร่ิมปรับดีขึน้บ้างตัง้แต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน หลงัผลของปัจจยัลบตา่งๆ อาทิ ข่าวการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยและเหตกุารณ์ทํา
ร้ายร่างกายนกัท่องเท่ียวจีนได้ทยอยคล่ีคลายลง อีกทัง้ยงัได้รับผลบวกเพิ่มเติมจากมาตรการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 
VOA และ อีกส่วนหนึ่งจากการปรับตวัของผู้ประกอบการ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมท่ี เจาะลึกด้านการปรับตวัของ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว) สาหรับนกัท่องเท่ียวยโุรปบางส่วนมีการเปล่ียนเส้นทางไปประเทศอ่ืนท่ีทาการตลาดเชิง
รุกมากขึน้แทน เช่น นกัท่องเท่ียวรัสเซียและเยอรมนั ขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวองักฤษชะลอการเดินทางท่องเท่ียว
ตา่งประเทศออกไปจากสถานการณ์ Brexit ท่ียงัไม่ชดัเจน 

สําหรับจํานวนนกัท่องเท่ียวไทยปรับเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันปีก่อนโดยเฉพาะในภมิูภาค ส่วนหนึ่งเป็น
ผลดีจากนโยบายสง่เสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท่ีช่วยให้นกัท่องเท่ียวไทยกระจายตวัไปนอกจงัหวดัท่องเท่ียวหลกั
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มากขึน้ โดยจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเดน่จะได้รับผลดีคอ่นข้างชดัเจน สว่นจงัหวดัท่ีไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว
สําคญัไม่ได้รับผลดีมากนกั แตมี่การปรับตวัโดยการสร้าง Landmark หรือกิจกรรมใหม่ๆ ขึน้ สอดคล้องกบัรายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวในภาคเหนือซึ่งมกัพึ่งพานกัท่องเท่ียวไทยเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในไตรมาส
สดุท้ายของปี และรายได้ของผู้ประกอบการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีขยายตวัได้บ้างแม้มีปัจจยัลบจากขา่วนํา้
ท่วม ในพืน้ท่ีริมแม่น้าโขงในช่วงต้นไตรมาส ด้านรายได้จากการจดัประชมุสมัมนาทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับดีขึน้ในทกุภมิูภาค 

2.4) ธุรกจิให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มสาํนักงานให้เช่า 

สําหรับภาพรวมตลาดกลุม่สํานกังานให้เช่ายงัคงเติบโตดี เน่ืองจากยงัมีความต้องการเช่าสงูจากผู้ เช่าใน
กลุ่มธุรกิจไอที ออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ โค-เวิร์กกิง้สเปซ ท่ีกําลงัขยายงานกันอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ในช่วงคร่ึงปีแรกมี
อาคาร สนง.ใหม่สร้างเสร็จเพิ่มขึน้ 9 หม่ืนตร.ม.ส่งผลให้มีซพัพลายในตลาดรวมอยู่ท่ี 8.9 ล้าน ตร.ม.โดยมีอตัรา
วา่งพืน้ท่ีเช่าเฉล่ีย 8.7% 

จากปัจจัยดีมานด์ท่ีขยายตัวส่งผลให้เรทค่าเช่าสํานักงานปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองมากว่า 8 ปี โดยใน
ปัจจุบนัเรทค่าเช่า สนง.เกรดเอ เฉล่ียอยู่ท่ีเดือนละ 881 บาทต่อตร.ม. สนง.ทัว่ไป เฉล่ียอยู่ท่ีเดือนละ 668 บาท
ตอ่ตร.ม.โดยเกษร ทาวเวอร์ คา่เช่าสงูสดุ เฉล่ียอยู่ท่ี 1,300 -1,350 บาทตอ่ตร.ม.ตอ่เดือน อาคารปาร์คเวนเชอร์ อี
โคเพล็กซ์ เรทค่าเช่าเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 1,300 บาท พร้อมกันนี ้ยังคาดว่าเรทค่าเช่าในกลุ่มสนง.จะปรับเพิ่มขึน้
ตอ่เน่ืองเฉล่ีย 3 -5% ตอ่ปีจนถึงปี2565 หรือจะมีเรทคา่เช่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ อยูท่ี่ 1,000 บาทตอ่ตร.ม.ตอ่เดือน 

ขณะท่ีทําเลยอดนิยมคืออาคารสนง . ท่ีอยู่ติดแนวรถไฟฟ้า  BTS และ  MRT โดยกลุ่มผู้ เช่ายังคงมี
องค์ประกอบต่างๆในการเลือกเช่าสนง.แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นทําเลท่ีตัง้ ห้องนํา้ ท่ีจอดรถ ลกัษณะการออกแบบ
พืน้ท่ีโครงการแตล่ะชัน้ (Floor plate) ทัง้ยงัเร่ิมมีเทรนด์พฒันาโปรดกัท์ใหม่ๆให้สอดรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึน้ 
เช่น การสร้างห้องงีบหลับ (Napping room) ห้องตะโกน (Screaming room) เพ่ือผ่อนคลายความเครียดการ
ทํางาน 

กลุ่มศูนย์การค้า 

ในปัจจบุนัมีศนูย์การค้าในกรุงเทพฯ คิดเป็นขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 6.5 ล้านตร.ม. โดยมีศนูย์การค้าท่ี
เปิดบริการในช่วงคร่ึงปีแรก 6 โครงการคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่า 4.8 หม่ืนตร.ม.และช่วงคร่ึงปีหลงั จะเปิดเพิ่มอีก 17 
โครงการ คิดเป็นพืน้ท่ีรวมกวา่ 4.75 แสนตร.ม.จากโครงการใหญ่ๆ เช่น ไอคอนสยาม เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โดย
อตัราการวา่งของพืน้ท่ีให้เช่าเฉล่ียทัง้ตลาดคอ่นข้างต่ํา ราว 5 -8% 

พร้อมกนันี ้จะได้เห็นแนวโน้มผู้ประกอบการกลุ่มศนูย์การค้าทยอยปรับตวัขยายพืน้ท่ีโซนไลฟ์สไตล์มาก
ขึน้เพ่ือแข่งขนักบัเทรนด์อีคอมเมิร์ซท่ีกําลงัเติบโตเป็นไปตามทิศทางเดียวกบัภาพรวมทัว่โลก ซึง่มองว่าโซนแฟชัน่ 
และโซนธนาคารของศูนย์การค้าแต่ละแห่งจะถูกปรับให้มีสดัส่วนพืน้ท่ีเล็กลง โดยท่ีผ่านมามีตวัอย่างท่ีเห็นได้
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ชดัเจน คือ เมกา บางนา ท่ีจากเดิมมีสดัส่วนพืน้ท่ีโซนแฟชัน่ ราว 20% ก็ถกูปรับลดลงเหลือ 12% และเพิ่มพืน้ท่ี
โซนอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสดัสว่น 22-23% เป็น 30% เพ่ือดงึดดูให้คนเข้าห้างฯและใช้เวลาในห้างฯมากขึน้ 

ท่ีมา : ศนูย์บริการข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ไทย JLL 

3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย C หลักทรัพย์ AQ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย C หลกัทรัพย์ AQ เน่ืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้น < 50% ของทนุชําระแล้ว 
สําหรับงบการเงินดงัตอ่ไปนี ้

� งบการเงิน ไตรมาสท่ี 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

� งบการเงิน ไตรมาสท่ี 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

� งบการเงินประจําปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยล่าสดุบริษัทได้จดัประชุมเพ่ือให้ข้อมลูกับผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (Public Presentation) ในการท่ี
หลกัทรัพย์ของบริษัทถกูขึน้เคร่ืองหมาย “C” จากการท่ีบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทนุชําระ
แล้ว สําหรับงบการเงินประจําปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยจดัประชมุเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอลิคซ์ กรุงเทพ อาคาร B ห้องประชมุ ชัน้ 2 เลขท่ี 31 ซอยศนูย์วิจยั 7 ถนนเพชรบรีุตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีสรุปผลการประชมุ ดงันี ้

สาเหตจุากท่ีบริษัทฯมีผลขาดทนุจํานวนมากเน่ืองจากการตัง้สํารองภาระหนีส้ินจากคําพิพากษาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีต้องชดให้ให้ธนาคารกรุงไทยมีอยู่จํานวน 3,056.95 ล้าน
บาทเกิดจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสัง่ให้บริษัทร่วมรับผิดชอบคา่เสียหาย
จํานวน 10,004.47 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายชําระไปแล้วจํานวน 1,635.74 ล้านบาท คงเหลือภาระหนีส้นิท่ีต้องชดใช้
จํานวน 8,368.73 ล้านบาท 

แนวทางแก้ไข การขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนั จํานวน 4,300 ไร่ ซึง่ราคาของท่ีดินท่ีขายทอดตลาด
คณะกรรมการกําหนดราคาขายอยูท่ี่ ราคา 8,914.07 ล้านบาทซึง่สงูกวา่จํานวนเงินท่ีบริษัทต้องชดใช้ โดยเม่ือวนัท่ี 
17 ตลุาคม 2561 เป็นนดัแรกในการขายทอดตลาด มีผู้ประมลูท่ีดนิหลกัประกนัได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาทโดย
ผู้ประมูลได้วางเงินมัดตามระเบียบท่ีสํานักงานบังคบัคดีจํานวน 448.50 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือผู้ประมูลได้รับ
อนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 และในวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ผู้ประมลู
ซือ้ได้ชําระเงินจํานวน 3,819 ล้านบาท ซึง่เป็นทรัพย์ท่ีประมลูกลุม่ท่ี 1 ในสว่นทรัพย์ท่ีประมลูกลุม่ท่ี 1 และ 2 เป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัท โกลเด้นท์ฯ ส่วนท่ีดินกลุ่มท่ี 3 เป็นกรรมสิทธ์ิของบจก.เคแอนด์วี เอส อาร์ เอสการ์เด้นทโฮม 
ซึ่งบจก.โกลเด้นฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ได้นํามาวางคํา้ประกนัภาระหนีใ้ห้กับบจก.โกลเด้นฯ โดยบจก.เคแอนด์วี 
เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม ได้ย่ืนเร่ืองคําร้องเพิกถอนการขายทรัพย์ โดยอ้างว่าเป็นการขายไม่ชอบด้วยกฎหมายมี 
4 คดี โดย 2 คดีดงักลา่วได้ยกคําร้อง และ อีก 2 คดี นดัฟังคําสัง่ศาลแพ่ง ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 และ อีกคดีนดั
วนัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 
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ขณะนีผู้้ประมลูซือ้ท่ีดินดงักล่าวได้ย่ืนเร่ืองต่อศาลจะจ่ายส่วนท่ีเหลือเม่ือคดีเสร็จสิน้โดยมีจํานวนเงินท่ี
ชําระคงเหลือ 4,646.57 ล้านบาท ภายหลงัการชําระเงินส่วนท่ีเหลือแล้วเสร็จและธนาคารกรุงไทยได้รับชําระเงิน
เรียบร้อย สํารองภาระหนีส้ินท่ีตัง้ไว้จะถกูโอนล้างผลขาดทนุสะสมจงึทําให้ผลขาดทนุคงเหลือ 3,283.79 ล้านบาท 
ทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 6,724.67 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัส่วนของทนุท่ีจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหกั
ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นมีจํานวนสุทธิ 9,902.86 ล้านบาท ได้อัตราส่วนร้อยละ 67.91 เกินกว่า 50 % ตามเกณฑ์ 
ดงันัน้บริษัทฯสามารถท่ีจะแก้ไขเคร่ืองหมาย C ได้ 

คณะกรรมการเห็นควรให้รอผลท่ีธนาคารกรุงไทยได้รับชําระเงินจากการประมลูขายท่ีดิน 4,300 ไร่ ซึ่ง
คาดว่าจะเกิดขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2562 และบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุรับทราบผา่น
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

4) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

 ในปี 2561 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี อยา่งไรก็ตามนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัสําหรับ
การจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 

5) ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ได้
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขและมีข้อสงัเกต สําหรับงบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

ความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

(1) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16.2 ในเดือนกรกฎาคม 2556  บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 275 ล้านบาท โดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากับอายสุิทธิการเช่า
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และคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน และจากท่ีคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทโดย
กําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยังไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไข
ของต่างประเทศนัน้ จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ 
ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระคา่รับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงิน
จํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการขอโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือ
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยทางอ้อมได้เซ็นหนงัสือแสดงเจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึ่ง
เพ่ือจัดทําสญัญาบริหารจัดการโรงแรม อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศ
ดงักลา่วขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหารจดัการโรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย   จึงทําให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2559 บริษัทตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดี
คืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยทางอ้อมจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหาย
จากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท  ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 79.04 ล้านบาทโดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่าสทิธิการเช่าในราคาตลาด
และคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ในการประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถกูระงบัการให้
สินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัในความสามารถ
ท่ีจะดําเนินการพฒันาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ี
กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1 โดยข้อมลูตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาด
และสภาพท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ข้อจํากัดของราคาค่าเช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อัตราคิดลดท่ีใช้
พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคูก่บั
ความเสี่ยงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท  เอคิว เอสเตท ได้บนัทึกค่าเผ่ือจากการด้อยค่าของ
สิทธิการเช่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 153.73 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จากข้อจํากัดโดย
สถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจวา่การคํานวณประมาณรายได้ของการ
ให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่า
ดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่ปกติตามท่ีกล่าว
ข้างต้น  ซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะคล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนี ้บริษัทย่อย
ทางอ้อมยังไม่มีอัตราค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบัน และไม่มีอัตราค่าเช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาด
เดียวกนักบัสิทธิการเช่าท่ีดินดงักลา่วเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่มาก ซึง่ปัจจยัเหลา่นี ้
อาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 46.17 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จาก
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สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึง่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึง่มีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจงึไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(3) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีเงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ของบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 1,066.89 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา 
และข้าพเจ้าได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ฉบบัล่าสดุจะครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 และมีการขยายเป็นวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  ตามบท
วิเคราะห์ตราสารหนีข้องบริษัทดงักล่าว บริษัทเช่ือว่าทรัพย์สินของผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้นทอดสดุท้ายของ
บริษัทดงักล่าวมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,617.61 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตัว๋แลกเงินท่ีบริษัทดงักล่าวเป็นแก่
บริษัท และผู้บริหารของบริษัทเช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู ข้าพเจ้าได้รับงบการเงินลา่สดุของบริษัทดงักลา่ว เป็นงบการเงินสําหรับปี 2559 ซึง่ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์ จํานวน 114.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน  
113.98 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงบการเงินดงักล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  และ
บริษัทยงัไม่ได้รับงบการเงินปี 2560 และ 2561 ดงันัน้  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(4) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
แห่งหนึ่ง จํานวน 447.40 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา และข้าพเจ้า
ได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินให้กู้ ยืมดงักลา่วท่ีครบกําหนดใน
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีการขยายอายเุป็นวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทได้รับชําระบางสว่นแล้วใน
ปี 2562 จนถึงวนัท่ีรายงานนี ้มีจํานวน 35.25 ล้านบาท  บริษัทพิจารณาจากงบการเงินลา่สดุท่ีย่ืนตอ่ราชการ
บริษัทดงักล่าวมีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 217.85 ล้านบาท ดงันัน้ผู้บริหารของบริษัทจึงเช่ือว่าจะสามารถ
เรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อย่างไรก็ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน 
บริษัทดงักล่าวได้มีการหยดุการก่อสร้างชัว่คราว เน่ืองจากมีการปรับแบบซึง่จะต้องขออนมุตัิจากหน่วยงาน
ราชการและทรัพย์สินโครงการของบริษัทดงักลา่วติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ จึงมี
ความไม่แน่นอนของมูลค่าของโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆซึ่ง
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เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงความเห็นดงักลา่วข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สงัเกต 

(1) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คนและ
บริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 ในข้อกลา่วหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของ
รัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการ
อนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกันและสนับสนุนจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอ
โครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดิน ปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่งและเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของ
จําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วถือครองอยู ่โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 
และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้กู้  (จําเลยท่ี 19) และ
บริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดนิจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนงัสือถึงสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัท่ี
สําคญั ดงันี ้

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

2.  ธนาคารจะดําเนินการบังคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอันเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบังคับคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา โดยจะยงัไม่ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3.  หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนคา่เสียหายตาม
คําพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระรายหนึ่ง เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกัน
ดังกล่าว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดมีราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมิน
ดังกล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับบุคคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคับขายของท่ีดิน
ดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงิน 8,924.30 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560  
ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคบัขายของท่ีดินดงักล่าวมีจํานวนเงิน ประมาณ 5,800 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลผู้
ประเมินราคาอิสระ บริษัทได้บนัทกึหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองหักด้วยประมาณการมูลค่าหลักประกันท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้ดังกล่าวข้างต้น และมูลค่า
หลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัมลูค่าคา่เสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะ
นํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท อนึง่ จํานวนภาระหนีท่ี้บริษัทมีภาระผกูพนัจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้
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หรือลงได้ ตามราคาประมลูขายทอดตลาดท่ีจะเกิดขึน้จริงต่อไป และเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 มีผู้ประมลู
ซือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท และผู้ประมลูได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2562  ต่อมาเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 ผู้ประมูลซือ้ได้นําเงินไปชําระกรมบังคบัคดีจํานวน 
3,819 ล้านบาท ตามทรัพย์ท่ีขายทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี 
อม.55/2558  สว่นทรัพย์ท่ีเหลือในคดีแพ่งหมายเลขแดง 4007/2552 และคดีศาลล้มละลายกลางหมายเลข
แดง ล.1249/2555 อยู่ระหว่างผู้ ร้องย่ืนคดัค้าน จํานวน   3 คดี คดีหมายเลขดําท่ี สล.365/2561 เร่ืองกรณีท่ี
เจ้าพนกังานได้สัง่เพิกถอนคําสัง่แล้วผู้ ร้องจงึได้มาร้องตอ่ศาลเพ่ือเพิกถอนคําสัง่เจ้าพนกังานพิทกัทรัพย์  โดย
คดีผู้ ร้องได้มาย่ืนขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรับคํา
ร้องเป็นคําคดัค้านและให้เรียกบริษัท โกลเด้น ว่าเป็นผู้คดัค้านท่ี 3 แล้ว ได้ทําการสืบพยานจนแล้วเสร็จ และ
นดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดําท่ี สล.438/2561เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด
ท่ีดินของลกูหนีท่ี้ 2 (บริษัท เค แอนด์วีเอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด) โดยคดีนีผู้้คดัค้านได้ย่ืนคําร้องขอ
เพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดการบงัคบัคดีไว้
ชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลได้มีคําสัง่รับทนายความของบริษัทเป็นทนายผู้ มีส่วนได้เสีย และ
ให้เรียกว่าบริษัทว่าผู้คดัค้านท่ี 2 แล้วกําหนดวนันดัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 ศาลแพ่งคดี  
ถ.59/2561 เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด คดีนีผู้้ ร้องได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่า
การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทได้ย่ืนคําคดัค้านฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2562 เน่ืองจากคดี
นีย้ังไม่ได้มีการส่งหมายนัดและสําเนาคําร้องให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ของผู้ ร้องทราบว่ามีการย่ืนคําร้อง
ดงักล่าว อีกทัง้ท่ีดินท่ีพิพาทในคดีนีมี้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ รับจํานอง กรณีจึงมีเหตใุห้เล่ือนคดีออกไป โดย
นดัใหม่วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

(2) หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 7 และ 8 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันสามแห่ง
รวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ตอ่ปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 
17 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนีบ้างส่วน จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึง
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติจัดตัง้
กองทุนส่วนบุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจัดการ
กองทนุสว่นบคุคลกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋
แลกเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 6 เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของ
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุโดยใช้มลูทรัพย์สินทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 บริษัทโอนทรัพย์สนิจํานวน 1,100 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจดัตัง้กองทนุสว่นบคุคล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษัทมีมติอนุมัติยกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวม โซลาลสิ จํากดั ในการบริหารกองทนุสว่นบคุคลและขอรับหลกัทรัพย์
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คืนซึ่งจะมีผลในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษัทรับหลกัทรัพย์ โดยเป็นยอดสุทธิหลงัหักค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายแล้ว คืนแล้วในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทย่อย
แห่งหนึ่งลงทุน ในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไม่มี
หลกัประกัน) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และบริษัทได้มีการต่อ
ระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทและ
บริษัทยอ่ยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทไม่เก่ียวข้องสองแห่ง โดยผู้กู้ ได้แจ้งความจํานงมายงับริษัท
ว่าจะไม่ออกตัว๋แลกเงิน   รุ่นใหม่ให้กบับริษัทและบริษัทย่อยแตข่อทําสญัญาช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัท
แทนการชําระหนีต้ามตัว๋แลกเงินให้กบับริษัทและบริษัทย่อย ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยมีวงเงินกู้  
514.6 ล้านบาท และ 204.4 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้   ร้อยละ 6.0 ต่อปี และ 5.5 ต่อปี ตามลําดบั วนัครบ
กําหนดชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 (หมายเหต ุ8) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
ระยะเวลาตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดภายในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2561 จํานวน 3 ฉบบั เป็นเงิน 118.46 
ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ไม่เกินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2561 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 มติอนุมัติให้บริษัทต่อ
ระยะเวลาตัว๋แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ท่ีครบกําหนดในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 จํานวน 7 
ฉบบั เป็นเงินต้น 1,027.57 ล้านบาท และดอกเบีย้ จํานวน 17.65 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 
และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปอีก ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
อายตุัว๋แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 
1,066.89 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
สัญญากู้ ยืมท่ีครบกําหนดในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 488.66 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี และ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทตอ่อายตุัว๋
แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 31 มกราคม 2561 จํานวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 
1,072.16 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยได้ต่อระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2562 
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ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ให้บริษัทตอ่สญัญากู้ ยืมท่ีครบ
กําหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิจํานวน 2 ฉบบั เป็นเงิน 460.01 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 5.5 ตอ่ปีและ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่ออายุ
ตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 1,072.16 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ให้บริษัทต่อสญัญากู้ ยืมท่ี
ครบกําหนดในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมตอินมุตัจํิานวน 1 ฉบบั เป็นเงิน 412.14 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

6) ความคืบหน้าการบังคับคดขีองศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง 

เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 ได้มีการขายทอดตลาดหลกัทรัพย์ประกนั ในราคา 8,914.07 ล้านบาท ทรัพย์
ท่ีขายทอดตลาดดงักลา่วแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ โดยผู้ ซือ้ได้วางเงินมดัจํา จํานวน 448.50 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือผู้ ซือ้
จะชําระภายในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 และเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ผู้ ซือ้ได้ชําระเงินจํานวน 3,819 ล้านบาท 
ซึง่เป็นทรัพย์ท่ีประมลูในกลุม่ท่ี 1 ในสว่นทรัพย์หลกัประกนักลุม่ท่ี 1 และ 2 เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โกลเด้น เทค
โนโลย่ี อินอสัเทรียล พาร์ค จํากดั และ ท่ีดนิกลุม่ท่ี 3 เป็นกรรมสทิธ์ิเป็นของบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้
นโฮม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ถือหุ้นอยู่ 99.97% ได้นํา
ท่ีดินกลุ่มท่ี 3 มาวางคํา้ประกนัภาระหนีใ้ห้กบับริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั โดยบริษัท เค 
แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากดั ได้ย่ืนเร่ืองคําร้องเพิกถอนการขายทรัพย์ โดยอ้างว่าเป็นการขายไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมี 4 คดี โดยศาลมีคําสัง่ยกคําร้อง 2 คดี สว่นท่ีเหลืออีก 2 คดี คือ คดีท่ี (1) บมจ.เอคิว เอสเตท ฟ้อง 
บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดสัเทรียลพาร์ค จํากดั เร่ืองเงินมดัจําคา่ท่ีดินโดยศาลนดัฟังคําพิพากษา ในวนัท่ี 20 
มีนาคม 2562 และ คดีท่ี (2) คดีคือ บสก. ฟ้อง บริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้น โฮม จํากดัล้มละลาย ทัง้นี ้
ธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าหนีห้ลกัประกันจึงได้สวมสิทธ์ิแทนบสก. โดยศาลนดัสืบพยานวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 
2562 ขณะนีผู้้ ซือ้ท่ีดินหลกัประกันได้ย่ืนเร่ืองต่อศาลจะจ่ายส่วนท่ีเหลือเม่ือคดีเสร็จสิน้ โดยมีจํานวนเงินท่ีต้อง
ชําระคงเหลือ 4,645.57 ล้านบาท 

7) ความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงนิ (BE) และเงนิให้กู้ยืม 

ตามท่ีบริษัทได้เพิ่มทนุให้กับบุคคลในวงจํากัดตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 3,632 ล้าน
บาท เพ่ือนําเงินเพิ่มทนุไปชําระหนีต้ามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยได้ชําระหนีด้งักลา่วแล้ว 1,636 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทนุอีก 1,996 ล้านบาท 
และในช่วงเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิการลงทนุในตัว๋แลกเงิน (B/E) 1,600 ล้านบาท และมอบอํานาจ
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีฐานะการเงินท่ีดีและมัน่คงภายในวงเงินคราวละไม่เกิน 500 
ล้านบาท และให้สามารถตอ่B/E ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจลงทนุ
ในตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีแหลง่เงินทนุในการคืนชดัเจนและมีความเส่ียงน้อย โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลา
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ในแต่ละครัง้อยู่ในช่วง 15-30 วนั เพ่ือให้บริษัทสามารถไถ่ถอนนําเงินมาใช้ชําระหนีไ้ด้ทนัเวลา ทัง้นี ้บริษัทได้นํา
เงินไปลงทนุใน B/E ของ 5 บริษัท เม่ือครบกําหนดมีการขยายระยะเวลาลงทนุใน B/E มาโดยตลอด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ครบกําหนดการลงทุนใน B/E ของบริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด 
และบริษัท ไทย ฟิลาเท็กซ์ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทมีมติเปล่ียนแปลงการลงทุนใน B/E เป็นเงินให้
กู้ ยืมแก่บริษัทดงักล่าวแทนรวม 719 ล้านบาท โดยครบกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้วันท่ี 28 ธันวาคม 
2561 ประกอบกับ B/E ของบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮดิง้ส์ส์ พีทีอี แอลทีดี จํากัด จํานวน 1,143 ล้านบาท 
ครบกําหนดชําระคืนเงินแล้ว 115 ล้านบาท และอีก 1,028 ล้านบาท ครบกําหนดชําระคืนเดือนสิงหาคมและเดือน
กนัยายน 2561 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหลง่เงินท่ีบริษัทนําไปลงทนุใน B/E และให้กู้ ยืมแก่บริษัทข้างต้นมาจากเงินเพิ่ม
ทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั ซึ่งเป็นเงินสํารองไว้เพ่ือชําระหนีส้่วนต่างจากการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกันกบั KTB 
โดยมีกําหนดขายทอดตลาดท่ีดินดงักล่าวนัดถัดไปวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 และวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 หาก
บริษัทมีภาระต้องชําระหนีส้่วนต่างจากการขายท่ีดินข้างต้นให้กับ KTB อาจทําให้บริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียง
พอท่ีจะชําระหนีใ้ห้แก่ KTB ประกอบกบัรายการให้เงินกู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิ ซึง่เป็นจํานวนท่ีมีนยัสําคญัและมิใช่การประกอบธุรกิจปกตขิองบริษัท 

7.1) เงนิให้กู้ยืมแก่กรุงไทย แลนด์ และ ไทยฟิลาเท๊กซ์ จาํนวน 719 ล้านบาท 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่การเปล่ียนรูปแบบการลงทนุในตัว๋แลกเงินเป็นสญัญาเงินกู้ ท่ีมีเง่ือนไข
เหมือนตัว๋แลกเงินเดิม และเหตผุลท่ียงัให้ทัง้ 2 บริษัทกู้ ยืมเงินเน่ืองจากบริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทุน
จํานวนดงักล่าวหลงัจากงดการขายทอดตลาดวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ปัจจุบนัยงัไม่ได้กําหนดวนัขายครัง้ต่อไป 
รวมทัง้พิจารณาแล้วเห็นวา่ทัง้ 2 บริษัท มีศกัยภาพในการชําระหนีคื้น จงึเห็นวา่การให้กู้ดงักลา่ว มีความเหมาะสม  

โดยในส่วนการชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ 
เน่ืองจากการชําระค่าเสียหายดงักล่าวยงัมีขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ อยู่ ซึ่งราคาท่ีดินดงักล่าวมี
แนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้านบาท เน่ืองด้วยราคาท่ีกําหนดโดยกรม
บงัคบัคดีกําหนดราคาขาย 8,850 ล้านบาท บริษัทฯยงัเช่ือมัน่วา่ราคาท่ีขายต้องสงูกวา่ท่ีกรมบงัคดีตัง้ขาย  

สําหรับงบการเงิน ปี 2559 บริษัทได้ตัง้สํารองภาระหนีส้ินกับธนาคารกรุงไทย โดยใช้ราคาประเมินของ
บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากัด ประเมิน ณ เดือน พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 11,600 ล้านบาท 
ราคาบงัคบัขายท่ี 5,800 ล้านบาทซึ่งในปีนัน้บริษัทฯได้เปิดให้ผู้ เสนอราคาซือ้ท่ีดินส่งซองประมลูมาท่ีบริษัทฯซึ่ง
ราคาท่ีผู้ เสนอซือ้ 3-4 รายสง่มาราคาต่ํากว่าราคาบงัคบัขาย ทางบริษัทฯจึงเห็นสมควรใช้ราคาบงัคบัขายเป็นฐาน
ในการตัง้สํารองโดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากวา่ 8,368.73 ล้านบาท บริษัทจะยงัสามารถชําระคา่เสียหายให้กบั
KTB ได้ เพราะยงัมีสภาพคล่องจากเงินลงทุนส่วนอ่ืนท่ีเหลือ (กองทุนตราสารหนี ้เงินฝากธนาคาร จํานวน 321 
ล้านบาทและทรัพย์สินโครงการจํานวน 1,607 ล้านบาท) อีกทัง้สามารถเรียกให้ บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอป
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เมนท์ จํากดั และ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั (มหาชน) ชําระคืนหนีด้งักล่าวก่อนกําหนดได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 
30 วนั  

อีกทัง้คณะกรรมการได้พิจารณาสถานะการเงินของ บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด และ 
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากัด(มหาชน) แล้ว เห็นว่ายงัมีเครดิตท่ียงัรับได้และเช่ือว่า บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอป
เมนท์ จํากดั และ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน) มีความสามารถชําระคืนหนีใ้นสว่นนีไ้ด้ตามสญัญา  

อีกทัง้ในเชิงกฎหมายนัน้ การเปล่ียนรูปจากการรับซือ้ตัว๋แลกเงินเป็นการให้กู้ ยืมระยะสัน้ดงักลา่วไม่ได้ทํา
ให้สถานะของบริษัทและบริษัทยอ่ยเปล่ียนไปจากเดมิ สําหรับการวางหลกัประกนัและการคํา้ประกนั สทิธิการเรียก
เงินให้กู้ ก่อนกําหนด การบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การวางหลกัประกนัและคํา้ประกนั 

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากดั(กรุงไทยแลนด์)  :  ไม่มี 

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน)    :  ไม่มี 

สทิธิการเรียกเงินให้กู้ ก่อนกําหนด 

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากดั(กรุงไทยแลนด์) สญัญาเงินกู้ ระบบุริษัท เอคิวฯมีสิทธิเรียกชําระเงินก่อน
ครบกําหนด โดยบอกกลา่วลว่งหน้า 30 วนั 

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จํากดั(มหาชน) สญัญาเงินกู้ ระบบุริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั มีสิทธิเรียกชําระเงินก่อน
ครบกําหนด โดยบอกกลา่วลว่งหน้า 30 วนั 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกรณีท่ีอาจเกิดจากไม่ได้รับชําระหนีคื้น  

นโยบายบริษัทได้สอบถามทัง้สองบริษัทอยูเ่สมอๆ และเพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯเจรจาขอหลกัประกนั
เงินกู้ เพิ่มเตมิเช่น สนิทรัพย์ หรือการรับโอนสทิธิรับชําระหนีเ้พิ่มเตมิ 

7.2)  การลงทุนใน B/E ของเพลนเน็ต จาํนวน 1,143 ล้านบาท 

ในส่วนของตั๋วแลกเงินของ เพลนเน็ต (PEH) จํานวน 2 ฉบับ ท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 30 เมษายน 
2561 จํานวน 30.5 ล้านบาท และในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2561 จํานวน 74.7 ล้านบาท ซึง่ทาง PEH ได้แสดงความ
ประสงค์ท่ีจะขอตอ่ตัว๋แลกเงินทัง้สองฉบบัดงักลา่วออกไปอีก 6 เดือนนัน้ ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้
ท่ี 2/2561 วนัท่ี 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร (ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท) ได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทนุจํานวนดงักลา่ว โดยในสว่นการชําระคา่เสียหายตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ เน่ืองจากการชําระค่าเสียหายดังกล่าวยังมี
ขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ อยู่ ซึ่งราคาท่ีดินดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ี
เหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้านบาท โดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากว่า 8,368.73 ล้านบาท บริษัทฯ ยงัมีสภาพ
คล่องจากเงินลงทุนส่วนอ่ืนท่ีทยอยครบกําหนดเพ่ือชําระส่วนต่างค่าเสียหายดังกล่าว (ถ้ามี) ได้ อีกทัง้ 
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คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสถานะการเงินของ PEH แล้วเห็นว่ายังมีเครดิตท่ียังรับได้และเช่ือว่า PEH มี
ความสามารถชําระคืนตัว๋แลกเงินท่ีตอ่ออกไปนีไ้ด้ถ้าเรียกคืน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะใช้เงินทนุจํานวนดงักล่าว โดยในส่วน
การชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้กับ KTB นัน้ เน่ืองจากการชําระ
คา่เสียหายดงักลา่วยงัมีขัน้ตอนการขายทอดตลาดท่ีดนิ 4,300 ไร่ อยู ่ซึง่ราคาท่ีดนิดงักลา่วมีแนวโน้มวา่จะมีมลูคา่
เกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้าน บาท โดยหากราคาท่ีขายท่ีดินได้ต่ํากว่า 8,368.73 ล้านบาท 
บริษัทฯ ยงัมีสภาพคลอ่งจากเงินลงทนุสว่นอ่ืนท่ีทยอยครบกําหนดเพ่ือชําระสว่นตา่งคา่เสียหายดงักลา่ว (ถ้ามี) ได้ 
อีกทัง้ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาสถานะการเงินของ PEH แล้วเห็นวา่ยงัมีเครดติท่ียงัรับได้และเช่ือว่า 
PEH มีความสามารถชําระคืนตัว๋แลกเงินท่ีต่อออกไปนีไ้ด้ถ้าเรียกคืน จึงมีมติอนุมัติต่อตัว๋แลกเงินฉบบัดงักล่าว
ดงักลา่วพร้อมดอกเบีย้ท่ีจะครบกําหนดออกไปได้ไม่เกินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความคืบหน้าของการขายทอดตลาดท่ีดิน 4,300 ไร่ ซึ่งมีกําหนดขาย
ทอดตลาดในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561(งดการขายทอดตลาดและในปัจจุบนัยงัไม่ทราบกําหนดวนัขายทอดตลาด
ใหม่) ซึ่งปัจจุบนัราคาท่ีดินดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีมลูค่าเกินกว่าค่าเสียหายท่ีเหลืออยู่จํานวน 8,368.73 ล้าน
บาท ว่าบริษัทยงัมีภาระท่ีต้องชําระคา่เสียหายสว่นตา่งให้กบัธนาคารกรุงไทยหรือไม่ และในจํานวนเท่าไร โดยถ้า
หากพิจารณาเร่ืองภาระการชําระค่าเสียหายดงักล่าวและการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษัทอ่ืนๆ แล้ว บริษัทมี
สภาพคลอ่งสว่นเกินเหลืออยู่ บริษัทอาจพิจารณาลงทนุระยะสัน้ตอ่ไป โดยอาจพิจารณาลงทนุในตอ่ในบริษัทท่ีได้
ลงทนุอยู่แล้ว หรืออาจปรับเปล่ียนการลงทนุในรูปแบบอ่ืนขึน้กบัความเหมาะสมในช่วงนัน้ ๆ ซึง่คณะจดัการจะได้
ทําการวิเคราะห์และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัติอ่ไป 

นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา ท่ีประชมุคณะกรรมการได้ให้
นโยบายกบัฝ่ายจดัการในการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเพิ่มเติม ทัง้ในการติดตามสถานะการดําเนินงานของบริษัทท่ี
ลงทนุและให้กู้ ยืมระยะสัน้อย่างใกล้ชิด รวมทัง้ให้หาแนวทางในการเจรจาขอหลกัประกนั และ/หรือ การคํา้ประกนั
เพิ่มเติม ในส่วนของเงินลงทนุท่ีมีกบัทัง้ 3 บริษัท และให้คณะจดัการหาทางเลือกในการลงทนุอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาในครัง้ตอ่ ๆ ไปอีกด้วย 

7.3) ผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ลงทุน 

บริษัทลงทนุในตัว๋แลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ ยืม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ลําดบั ผู้ออกตัว๋/สญัญาเงินกู้  เลขท่ีตัว๋ วนัท่ีออก วนัครบ 

กําหนด 

อตัรา 

ดอกเบีย้ 

ยอดเงิน 

(บาท) 

1 บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ สญัญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 6.00 447,398,226.33 
2 บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี PLN30/2018 28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 6.50 10,245,459.16 

PLN23/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 418,312,115.21 
PLN24/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 253,395,985.72 
PLN29/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 59,235,425.23 
PLN26/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 96,104,750.88 
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ลําดบั ผู้ออกตัว๋/สญัญาเงินกู้  เลขท่ีตัว๋ วนัท่ีออก วนัครบ 

กําหนด 

อตัรา 

ดอกเบีย้ 

ยอดเงิน 

(บาท) 

PLN25/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 85,253,763.04 
PLN27/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 74,926,652.64 
PLN28/2018 30 พ.ย. 18 31 ม.ค. 19 6.50 69,419,466.64 

3 บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์ สญัญาเงินกู้  28 ธ.ค. 18 31 ม.ค. 19 5.5 41,260,012.00 
 รวม 1,555,551,856.85 

โดยผลตอบแทนจากการฝากตัว๋แลกและเงินให้กู้ ยืมเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
ลาํดับ บริษัท ผลตอบแทน (บาท) 

1 บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ 44,061,134.93 
2 บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์ 12,899,136.97 
3 บมจ.วินเทจ วิศวกรรม 16,716,725.95 
4 บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ 66,604,758.31 
5 บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 7,147,894.28 

รวม 147,429,650.44 

8) ผลคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์คดีแพ่ง หมายเลขดาํที่ ธ268/2549คดีหมายเลขแดงที่ ธ2687/2550 

ตามท่ีศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาคดีแพ่ง หมายเลขดําท่ี ธ268/2549 คดีหมายเลขแดงท่ี ธ2687/2550 
ระหวา่ง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) โจทก์ กบั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั จําเลยท่ี 
1 ท่ีบริษัทฯได้รายงานให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบแล้วเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ตามหนงัสือเลขท่ี ตล.044/2560 
แล้วนัน้ 

จําเลยท่ี 1 ได้ย่ืนอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว โดยศาลอทุธรณ์รับไว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ให้รับ
ฟ้องแย้งของจําเลยท่ี 1 

วันท่ี 21 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาลงเป็นคดีหมายเลขดําท่ี 836-837/2561 คดี
หมายเลขแดงท่ี 12786-12787/2561 โดยพพิากษาดงันี ้

�  ให้ยกฟ้องแย้งของจําเลยท่ี 1 คา่ฤชาธรรมเนียมในชัน้ฟ้องแย้งไม่สามารถเรียกคืนได้ 

�  สําหรับชัน้อทุธรณ์ระหวา่งโจทก์กบัจําเลยท่ี 1 ศาลอทุธรณ์พิพากษาตามศาลชัน้ต้น 

บริษัทฯ ได้รับทราบผลคําพิพากษาดงักล่าวจากทนายความผู้ รับผิดชอบเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561
สําหรับเร่ืองการฏีกา บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั อยู่ในขัน้ตอนหารือถ้ามีความคืบหน้า
จะรายงานให้ทราบอีกครัง้ 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผลคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์นี ้มิได้มีผลต่อบริษัทฯแต่อย่างใดเน่ืองจาก
บริษัทฯมิได้ถกูฟ้องเป็นคูค่วามในคดีนี ้
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14.2 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลกําไรสทุธิเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 74.89 ล้านบาท ซึง่ในงวดเดียวกนั
ของปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมจํานวน (164.71) ล้านบาท มีผลกําไรเพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 
239.60 ล้านบาท เปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 โดยมีสาเหตดุงันี ้

รายได้ 
หน่วย : พนับาท 2561 เปล่ียนแปลง % 2560 เปล่ียนแปลง % 2559 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 399,816 (25.81) 538,908 (50.48) 1,088,366 
รายได้จากกิจการโรงแรม  100,727 22.50 82,226 9.20 75,299 
รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง 20,506 16.91 17,540 25.35 13,993 
รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย - - - - 325 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 521,049  (18.42) 638,674  (45.78) 1,177,983 
รายได้อ่ืน 303,379 138.66 127,120 57.22 80,857 

รวมรายได้ 824,428 7.66 765,794 (39.17) 1,258,840 

1) รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 มีจํานวน 521.05 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กบัปี 2560 มีจํานวน 638.67 ล้านบาท ลดลง (117.62) ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ (18.42) โดยมีสาเหตดุงันี ้

� รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจํานวน 399.82 ล้านบาท ในปี 2560 มีจํานวน 538.91 
ล้านบาท ลดลง จํานวน (139.09) ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ (28.81) โดยมีสาเหตหุลกัคือการขาย
คอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวมีจํานวนลดลง 

� รายได้จากกิจการโรงแรม และรายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้องของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ปี 2561 มีจํานวน 121.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 21.47 ล้านบาท คดิ
เป็นร้อยละ 21.52 เน่ืองจากโรงแรมท่ีเชียงใหม่มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้และในช่วงเดือน
กนัยายน 2561 บริษัทยอ่ยได้เปิดบริการโรงแรมเอลกิซ์ ซอยศนูย์วิจยัจงึทําให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 

2) รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 มีจํานวน 303.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 176.26 ล้านบาท
จากปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 มีรายได้จากกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่สินค้าจํานวน 94.81 ล้านบาท และมีดอกเบีย้รับ
เพิ่มขึน้จากปี 2560 จํานวน 59.02 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการจดัการธรุกิจ  9,773  9,697  22,100  30,400 

ดอกเบีย้รับ  105,837  46,815  239,073  181,197 

โอน (กลบั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -  -  43,881  - 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 119 
 

  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  1,360  2,551  -  2,138 

กําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจาก         
เงินลงทนุชัว่คราว 

 
-  509  -  - 

รายได้คา่เช่า  4,127  5,588  15,417  15,603 
รายได้จากการขายสินค้าในร้านสะดวกซือ้  11,369  12,403  -  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือเงินมดัจําท่ีดิน  -  12,076  -  12,076 
ดอกเบีย้รับจากการผิดนดัชําระหนี ้  38,405  -  38,405  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่สินค้าคงเหลือ  94,806  -  52,924  - 
รายได้ประมาณการหนีส้ินยกเลกิสญัญา  -  19,464  -  19,464 
อ่ืน ๆ  37,702  18,017  3,462  3,198 
รวม  303,379  127,120  415,262  264,076 

ค่าใช้จ่าย 
หน่วย : พนับาท 2561 เปล่ียนแปลง % 2560 เปล่ียนแปลง % 2559 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (274,206) (35.20) (423,190) (68.77) (1,354,885) 
ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม  (161,398) (0.80) (162,695) 7.16 (151,819) 
ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง (9,713) (10.78) (10,886) 2.99 (10,570) 
ต้นทนุคา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย -    (3) 
รวมต้นทนุขายและบริการ (445,317) (25.38) (596,771) (60.677) (1,517,277) 
คา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย (37,689) (25.73) (50,747) (64.46) (142,780) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (262,402) 3.33 (253,955) (1.77) (258,534) 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน (4,201) (4.70) (4,408) (99.86) (3,087,958) 
ต้นทนุทางการเงิน (136) (99.20) (16,951) 4,034.39 (410) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 204 (102.66) (7,668) (312.41) 3,610 
รวมค่าใช้จ่าย (749,541) (19.45) (930,500) (81.40) (5,003,349) 

1) ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทนุขายและบริการปี 2561 มีจํานวน 445.32 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 596.77 ล้าน
บาท ลดลงจํานวน (151.45) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (25.38) เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอด
การขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลง โดยแบง่ออกเป็น  

(1)  ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นสดัสว่น 68.58% ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ สดัสว่น
ต้นทุนลดลงจากปีก่อนท่ีมีสัดส่วน 78.53% เน่ืองจากในปี 2561การขายอสังหาริมทรัพย์บริษัท
สามารถออกแบบและควบคมุต้นทนุการก่อสร้างได้ดีขึน้ 
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(2)  ต้นทุนบริการจากกิจการโรงแรมคิดเป็นสดัส่วน 160.23% ของรายได้จากกิจการโรงแรม สดัส่วน
ต้นทนุเพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีมีสดัสว่น 128.06% เน่ืองจากโรงแรมท่ีเชียงใหม่มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้
และในช่วงเดือนกนัยายน 2561 บริษัทยอ่ยได้เปิดบริการโรงแรมเอลกิซ์ ซอยศนูย์วิจยั 

(3)  ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้องคิดเป็นสดัสว่น 62.06% ของรายได้คา่
เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง สดัสว่นต้นทนุลดลงจากปีก่อนท่ีมีสดัสว่น 47.37%  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย 37.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (13.06) ล้าน
บาท หรือคดิเป็นลดลง (25.73)% สอดคล้องกบัรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวท่ีมีจํานวนลดลง 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 262.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 8.45 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 3.33% 

4) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอ่ืน 4.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (0.20) ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลง (4.70)% ประกอบด้วยหนีส้งสยัจะสญูและคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

หนีส้งสยัจะสญู  1,056  600  244,768  381,910 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  3,145  3,808  3,109  3,772 
รวม  4,201  4,408  247,877  385,682 

5) ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทนุทางการเงิน 0.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (16.82) ล้านบาท หรือคิด
เป็นลดลง (99.20)%  

6) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ภาษีเงินได้ 0.20 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

(PROFITABILITY RATIO) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  14.53   6.56   (25.62) 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  9.08    (18.29)  (318.15) 
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

(PROFITABILITY RATIO) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัรากําไรอ่ืน (%)  36.80   16.60   6.42  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)  165.24   N/A  N/A  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  9.08   (21.51)  (297.46) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  2.06   (8.70)  (181.28) 

อตัรากําไรขัน้ต้น 14.53% เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้น 6.56% โดยมีสาเหตมุาจากต้นทนุ
ขายและบริการลดลง (25.38)% จากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561 การขายอสงัหาริมทรัพย์สามารถออกแบบและ
ควบคมุต้นทนุการก่อสร้างได้ดีขึน้ จงึทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 9.08% เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน  
(18.29)% โดยมีสาเหตหุลกัจากในปี 2561 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากสาเหตดุงักล่าวข้างต้น ประกอบ
กับมีค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่ายลดลง (13.06) ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (25.73)% เน่ืองจากรายได้จากการ
ขายคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวท่ีมีจํานวนลดลง 

อตัรากําไรอ่ืน 36.80% เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึง่มีอตัราอตัรากําไรอ่ืน 16.60% เน่ืองจากในปี 2561 รายได้
อ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 176.26 ล้านบาทจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากกลับค่าเผ่ือด้อยค่าสินค้าจํานวน 
94.81 ล้านบาท และมีดอกเบีย้รับเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 59.02 ล้านบาท 

อตัรากําไรสทุธิเท่ากบั 9.08% และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.06% เพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยเป็น
ผลมาจากในปี 2561 บริษัทมีผลการดําเนินงานดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

1) การบริหารลูกหนี ้

ในปี 2561 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน จํานวน 121,086 ล้านบาท ลดลง (12.14) ล้าน
บาท หรือลดลงคิดเป็น (9.11)% ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ จํานวน 10.05 ล้านบาท และลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 
จํานวน 111.04 ล้านบาท และมีลกูหนีค้้างชําระเกินกําหนดมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป จํานวน 1.58 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน (6.89) ล้านบาท 

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

 2561  2560  2561  2560 
บริษัทอ่ืน - สทุธิ        

- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 10,046  16,675  -  - 
- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 111,040  116,554  24,995  36,750 
รวม 121,086  133,229  24,995  36,750 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั – สทุธิ 

(หมายเหต ุ6) 
       

- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ -  -  243,217  243,217 
- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ -  -  956,899  848,665 
รวม -  -  1,200,116  1,091,882 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
บริษัทอ่ืน -สทุธิ 121,086  133,229  1,225,111  1,128,632 

การวิเคราะห์อายุลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มี
รายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน        
อยูใ่นกําหนดระยะเวลาการชําระ
หนี ้

-  -  -  - 

ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี ้

       

- ไมเ่กิน 3 เดือน 4,052  5,033  -  - 
- มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,255  1,639  -  - 

- มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 2,217  1,594  -  - 
- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 1,576  8,463  -  - 
รวมลกูหนีก้ารค้า 10,100  16,729  -  - 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -  - 
สทุธิ 10,046  16,675  -  - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

ลกูหนีอ่ื้น 6,835  129,028  689  124,602 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีอ่ื้น – ชดเชยคา่เสียหาย 

จากคดีความ -  33,600  -  33,600 
ลกูหนีส้รรพากร 37,821  35,664  -  - 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 44,325  53,167  21,151  29,115 
ดอกเบีย้ค้างรับ 250  3,762  211  2,699 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6,631  10,798  2,139  1,474 
อ่ืนๆ 16,546  8,986  2,173  3,711 
รวม 112,408  275,005  26,363   195,201 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,368)   (158,451)  (1,368)   (158,451) 
สทุธิ 111,040  116,554  24,995   36,750 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       
(หมายเหต ุ6) -  

 
-  1,200,116  

 
1,091,882 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 121,086  133,229  1,225,111  1,128,632 

ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 

เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหต ุ20บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกันในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ี
ขายเป็นลูกหนี ้อย่างไรก็ตาม ลูกหนีร้ายดงักล่าวได้เลิกกิจการไปแล้ว บริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้
จํานวน 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนมุตัิตดัค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูทางบญัชี เน่ืองจากปัจจบุนัลกูหนีร่้วมในคดีทัง้หมดถกูพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดและล้มละลาย บริษัท
จงึไม่สามารถเรียกให้ชําระเงินคืนได้อยา่งแน่นอน 

ความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือ 

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

ในปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ - สทุธิ จํานวน 2,266.44 ล้านบาท ลดลง (71.95) ล้านบาทหรือลดลง
คดิเป็น (3.08)% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 
� สินค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 
� สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทนุ (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต่ํากวา่ 
� ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่า

ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
� ต้นทุนของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ใน

สภาพและสถานท่ีปัจจบุนั 
� มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกตหิกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นใน

การขาย 
� กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมัยและ

เคล่ือนไหวช้า 
� กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
สินค้าคงเหลือในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์        
ราคาทนุ 2,506,736   2,721,157   1,191,433  1,205,897 
หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ (335,495)   (469,091)  (79,324)  (130,637) 
สทุธิ 2,171,241   2,252,066   1,112,109  1,075,260 
        
สินค้าคงเหลือในธรุกิจขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
12,472  

 
11,720   -  

 
- 

รวม 2,183,713   2,263,786   1,112,109  1,075,260 

ท่ีดินรอพฒันา        
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 180,586  180,586  139,779  139,779 
เพ่ิมขึน้ -  -  -      - 
โอนออกไปสินค้าคงเหลือ -  -  -      - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 180,586  180,586  139,779  139,779 
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 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (97,858)  (105,980)  (93,779)  (101,901) 
ท่ีดินรอพฒันา-สทุธิ 82,728  74,606  46,000  37,878 

รวมสินค้าคงเหลือทัง้สิน้ 2,266,441  2,338,392  1,158,109  1,113,138 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนซึ่งมีราคาทนุ 5.02 ล้านบาท และ
มลูคา่สทุธิตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท ไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,252,066 1,075,260 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่ง
ปี 

104,423 43,470 

บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 8,559 - 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี (274,206) (51,423) 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายในระหวา่งปี 133,596 51,313 
มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ (53,197) (6,511) 
โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 
โอนสนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,171,241 1,112,109 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 469,091 130,637 
บวก ตัง้สํารองเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 1,305 1,304 
หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (134,901) (52,617) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 335,495 79,324 
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ในปี 2561 บริษัทได้วา่จ้างบริษัทประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระหลายแหง่ ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลกับตลาดและวิธีคิดจากต้นทุน พบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากว่า
มลูคา่ตามบญัชี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงจํานวน 335.50 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ
79.32 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกันเงินกู้ ยืม
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ21.2 และคํา้ประกนัคดีความท่ีศาลของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ซึ่งมีมลูคา่สทุธิตาม
บญัชีดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  

(หมายเหต ุ21.2) 263,249  265,316  -  - 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 270,141  272,208  6,892  6,892 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาค่านายหน้าเเละสญัญาเเต่งตัง้
ตวัเเทนกบับริษัท    ท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกนัคดีความตามท่ีกลา่วไว้ในหมาย
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
ระยะเวลา 4 เดือน ตัง้เเต่เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 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 31 
กรกฎาคม 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 
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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 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมตใิห้คืนเงินจองให้แก่ลกูค้าท่ีขอยกเลกิสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) ได้รับโอนห้องชดุเพ่ือรับ
ชําระหนีจ้ากบริษัทจํานวน 8 ห้อง มูลค่าทรัพย์สินตามสญัญาซือ้ขายจํานวน 29.81 ล้านบาท (ตามท่ีกล่าวใน
หมายเหต ุ12 ) 

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องจากบริษัท แมทริค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ รับเหมาในโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทขอให้หยดุการก่อสร้าง หมายเลขคดีดําท่ี พ.5671/2561 ข้อหาผิดสญัญาจ้างทํา
ของ บริษัทดงักลา่วเรียกคา่เสียหายเป็นเงินทนุทรัพย์จํานวน 111.19 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการย่ืนคํา
ร้องขอขยายระยะเวลาย่ืนคําให้การโดยศาลได้นดัสืบพยานในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึ่งเป็นวนันดัชีส้องสถาน
และกําหนดแนวทางการดําเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ศาลได้สอบถามคู่ความทัง้สองฝ่ายแล้ว คูค่วามทัง้สองฝ่าย
ประสงค์ท่ีจะตกลงกนั โดยให้ศาลสง่สํานวนไปยงัศนูย์ไกลเ่กล่ียและประนอมข้อพิพาทของศาลแพง่ และได้นดัไกล่
เกล่ียและฟังผลการไกลเ่กล่ียในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

3) เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 1,066.89 ล้านบาท ลดลง (359.12) ล้านบาทหรือลดลงคิด
เป็น (25.18)% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา -  1.50  -  20,000  -  - 
เงินกองทนุสว่นบคุคล 6.5  5-5.5  1,066,894  1,115,500  1,066,894  1,115,500 
หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด           
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 (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลอื            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     290,509  193,988  -  193,988 
ซือ้ระหวา่งปี     445,791  2,260,045  -  1,874,495 
ขายระหวา่งปี     (736,300)  (2,164,033)  -  (2,068,483) 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้  
จริงจากการเปล่ียนแปลง 

     
 

      

มลูคา่     -  509  -  - 
ยอดคงเหลอื            
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     -  290,509  -  - 

รวม     1,066,894  1,426,009  1,066,894  1,115,500 

รายละเอียดตัว๋แลกเงินคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือ เลขท่ีตัว๋ วนัท่ีครบกําหนด จํานวนเงิน 
วนัท่ีได้รับเงิน 
หลงัวนัสิน้งวด 

บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN023/2018 31 ม.ค. 62 418,312 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN024/2018 31 ม.ค. 62 253,396 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN025/2018 31 ม.ค. 62 96,105 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN026/2018 31 ม.ค. 62 85,254 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN027/2018 31 ม.ค. 62 74,927 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN028/2018 31 ม.ค. 62 69,420 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN029/2018 31 ม.ค. 62 59,235 - 

บริษัท แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN030/2018 31 ม.ค. 62 10,245 - 

รวม   1,066,894  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนุมตัิให้
บริษัทลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันสามแห่งรวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มี
หลกัประกัน) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 - 6.0  ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีการต่อ
ระยะเวลาตราสารหนีจํ้านวน 1,600 ล้านบาท ออกไปอีกจนถึงสิน้เดือนพฤศจิกายน 2560 (ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 14/2560) และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตราสารหนีบ้างสว่น จํานวน 500 ล้านบาท 
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ไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
2561) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ
ส่วนบุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจัดการกองทุนส่วน
บคุคลกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋แลกเงินระยะสัน้
อายไุม่เกิน 6 เดือน โดยมีคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของ
กองทนุโดยใช้มลูทรัพย์สินทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทโอน
ทรัพย์สนิจํานวน 1,100 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจดัตัง้กองทนุสว่นบคุคล  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษัทมีมติอนมุตัิยกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวม โซลาลสิ จํากดั ในการบริหารกองทนุสว่นบคุคลและขอรับหลกัทรัพย์คืนซึง่จะมีผล
ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษัทรับหลกัทรัพย์ โดยเป็นยอดสทุธิหลงัหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายแล้ว คืนแล้วใน
วนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุตัใิห้บริษัทยอ่ยแหง่หนึ่ง
ลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกัน) อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถึง
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทและบริษัท
ย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทไม่เก่ียวข้องสองแห่ง โดยผู้กู้ ได้แจ้งความจํานงมายงับริษัทว่าจะไม่
ออกตัว๋แลกเงินรุ่นใหม่ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยแต่ขอทําสญัญาช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทแทนการชําระ
หนีต้ามตัว๋แลกเงินให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยมีวงเงินกู้  514.60 ล้านบาท 
และ 204.40 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี และ 5.5 ตอ่ปี ตามลําดบั วนัครบกําหนดชําระคืนเงินกู้และ
ดอกเบีย้ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 (หมายเหต ุ10) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทต่อ
ระยะเวลาตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดภายในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2561 จํานวน 3 ฉบบั เป็นเงิน 118.46 ล้าน
บาท ออกไปอีก 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ไม่เกินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2561 วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 มีมตอินมุตัใิห้บริษัทตอ่ระยะเวลาตัว๋
แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ท่ีครบกําหนดในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 จํานวน 7 ฉบบั เป็นเงินต้น 
1,027.57 ล้านบาท และดอกเบีย้ จํานวน 17.65 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋
ไปจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
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ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่ออายตุัว๋
แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,066.89 
ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่ออายตุัว๋แลก
เงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,072.16 ล้าน
บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมตอินมุตัใิห้บริษัทตอ่อายตุัว๋แลก
เงินท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,072.16 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

4) เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2561  2560  2561  2560 
          
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 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ       (820,261)  (820,261) 
สทุธิ       -  - 

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
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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) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 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
หนีส้ินท่ีต้องจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้น
จํานวน 119.79 ล้านบาทแล้ว และบนัทกึหนีส้นิรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอน
หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

บริษัทบนัทกึถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท)

เงินสดจ่าย 119,786 
สํารองคา่เสียหายจากภาระคํา้ประกนั 4,278 
ประมาณการหนีส้นิท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดมิ 46,168 
รวมสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ 170,232 
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มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีบริษัทรับโอน ณ วนัท่ีซือ้สนิทรัพย์มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัซือ้สนิทรัพย์  
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 2561 บริษัทมีส่วนประกอบสําคญัของทรัพย์สินอ่ืน (ไม่รวมเงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน และสนิค้าคงเหลือ - สทุธิ) ตามงบการเงินรวม สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย : พนับาท 2561 เปลี่ยนแปลง % 2560 เปลี่ยนแปลง % 2559 

สินทรัพย์หมนุเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 84,088 (89.85) 828,670 960.52 78,138 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 488,658 - - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 49,800 3.72 48,012 3.02 46,604 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน      
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - - 95,467 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 900,000 - - - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน 14,135 177.21 5,099 (10.51) 5,698 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  126,386 (10.40) 141,051 (4.89) 148,307 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า 1,164,584 (1.29) 1,179,751 (1.23) 1,194,391 
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หน่วย : พนับาท 2561 เปลี่ยนแปลง % 2560 เปลี่ยนแปลง % 2559 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  2,596 (19.50) 3,225 (46.21) 5,995 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 353 - 353 (95.71) 8,225 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 826,424 (0.83) 833,375 179.88 297,763 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

� เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 84.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (744.58) 
ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (89.85)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 2,063  1,098  212  209 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 70,051  94,270  10,298  5,818 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 4,234  24,989  37  10,761 

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 7,740  7,522  -  - 
ตัว๋แลกเงินอายไุมเ่กิน 3 เดือน -  700,791  -  500,000 
รวม 84,088  828,670  10,547  516,788 

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามท่ีธนาคารกําหนด 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้
อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันสามแห่งรวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มี
หลกัประกัน) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อ
ระยะเวลาตราสารหนีบ้างส่วน จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 (มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้รับอนมุตัแิล้ว)  

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุตัใิห้บริษัทยอ่ย
แห่งหนึ่งลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ตอ่ปี ครบกําหนดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปอีก
จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 (ได้รับอนมุตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2560 แล้ว) 

� เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 488.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ทัง้จํานวนจากปีก่อน เน่ืองจาก
จากในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยทําสญัญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลไม่เก่ียวข้องกันสองแห่ง 
โดยทําสญัญาเงินกู้ ยืมระหวา่งกนั จํานวน 2 ฉบบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 134 
 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

ช่ือ 
ประเภท
สญัญา 

วนัท่ีครบ
กําหนด จํานวนเงิน 

วนัท่ีรับเงินหลงั 
วนัสิน้งวด 

จํานวนเงินรับเงินหลงั
วนัสิน้งวด 

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดี
วีลอปเม้นท์ จํากดั เงินกู้  28 ก.พ. 62 447,398 

มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 
2562 

 
35,253 

บริษัท ไทยฟิลาเทก็ซ์ 
จํากดั (มหาชน) เงินกู้  28 ก.พ. 62 41,260 

มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 
2562 

 
41,260 

รวม   488,658  76,513 

� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 49.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1.79 
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 3.72% 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

� เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 900 ล้านบาท เพิ่มขึน้ทัง้จํานวนจากปีก่อน เน่ืองจาก
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 บริษัททําบันทึกข้อตกลงเบือ้งต้นในการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่ง จาก
บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั โดยบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะซือ้และรับโอนหุ้นสามญัไม่ต่ํากวา่ 1.5 ล้านหุ้น โดยมีมลูคา่
รวมไม่เกิน จํานวน 900 ล้านบาท และในระหว่างเดือนกนัยายน ถึง ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้ว 
จํานวน 730 ล้านบาท  ส่วนจํานวนเงินคงเหลืออีก 170 ล้านบาท จะครบกําหนดชําระภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2562  โดยแสดงไว้ภายใต้บญัชี “เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน”ในงบแสดงฐานะการเงิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
31 มกราคม 2562 และวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทจ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มจํานวน 24 ล้านบาท และ 50 ล้าน
บาท ตามลําดบั 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 บริษัทรับโอนหุ้นจากผู้ขายจํานวน 1,500,000 หุ้น (ในราคาหุ้นละ 600 บาท )
ทัง้นีบ้ริษัทได้รับหนงัสือยืนยนัจากผู้ขายว่าไม่มีกําไรจากการขายหุ้นสามญัให้แก่บริษัท ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ี
หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากการซือ้เงินลงทนุในครัง้นี ้

� ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 14.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
9.04 ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 177.21 % ซึง่เป็นรายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

� อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – สุทธิ 126.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
(14.67) ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (10.40)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง - โครงการกฤษดาดอย -  -  276,087  282,023 
สทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า - บางกอกฟรีเทรดโซน 126,386  141,051  -  - 
รวม 126,386  141,051  276,087  282,023 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในงบการเงินรวมได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าซึ่งได้มาจากการซือ้ธุรกิจของ
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่ายตุิธรรมตาม
รายงานการประเมินมูลค่าลงวันท่ี 20 เมษายน 2561 ของ บริษัท เอส แอล สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ผู้
ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีวิเคราะห์
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) จํานวนประมาณ 155.00 ล้านบาท ซึ่งมีอายุในสิทธิการเช่าคงเหลือ
ประมาณ 19 ปี 

� ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 1,164.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
(15.17) ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (1.29)% โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 

(1) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 1,070.28 ประกอบด้วย ท่ีดิน 295.11 ล้านบาท, อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร 595.00 ล้านบาท, สโมสรสนามกีฬาและอ่ืน ๆ 10.59 ล้านบาท, เคร่ือง
ตกแต่งติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ 70.23 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 
99.35 ล้านบาท 

(2) สิทธิการเช่า – สุทธิ จํานวน 94.31 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สิทธิการเช่า
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 2561  2560 

สิทธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สทิธิการเชา่ท่ีดินเกาะล้าน ชลบรีุ 70,852  74,179 
ข) สทิธิการเชา่โครงการมาลบิบีูช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 15,408  19,260 
ค) สทิธิการเชา่ท่ีดินโครงการ Alix Bangkok Hotel  
    (เดิมช่ือโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล) 

 
8,046  

 
8,357 

รวม 94,306  101,796 
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� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (0.63) ล้านบาท หรือคิด
เป็นลดลง (19.50)% ซึง่เป็นคา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์ทัง้จํานวน 

� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.35 ล้านบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท ไม่ได้รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สําหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจํานวนเงิน 1,638.76 ล้านบาท และ 1,719.23 ล้านบาท 
ตามลําดบั (เฉพาะบริษัท จํานวน 1,584.39 ล้านบาท และ 1,634.52 ล้านบาท ตามลําดบั) เน่ืองจากไม่มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุม่บริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

� สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 826.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (6.95) ล้านบาท 
หรือคดิเป็นลดลง (0.83)% โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั  89,922  89,206  51,382  51,012 
ท่ีดิน อาคาร และโครงการระหวา่งก่อสร้าง 729,874  739,950  -  10,076 
ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 6,628  4,219  -  - 
รวม 826,424  833,375  51,382  61,088 

เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั คือ เงินฝากประจํากบัธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัการออกหนงัสือคํา้
ประกนัโดยธนาคาร 

ท่ีดนิ อาคาร และโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทได้แก่ อาคารชดุท่ีจงัหวดัภเูก็ต แสดงโดยวิธีราคาทนุตามงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 10.08 ล้านบาท  

ของบริษัทย่อย ได้แก่ ท่ีดินท่ีชะลอการก่อสร้างโครงการท่ีจงัหวดัภูเก็ต และโครงการระหว่างก่อสร้างท่ีชะลอการ
ก่อสร้างโครงการท่ีรัตนาธิเบศร์ แสดงโดยวิธีราคาทุนตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 
295.57  ล้านบาท และ 434.30 ล้านบาท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 295.57 ล้านบาท และ 
434.30 ล้านบาท (มลูค่ายตุิธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจดัทําในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาด 
จํานวนเงิน 348.20 ล้านบาท และจํานวนเงิน 434.30 ล้านบาท) ตามลําดบั 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  1.07   (2.68)  (64.80) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  13.51   (6.42)  (371.78) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.12   0.12   0.22  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เทา่กบั 1.07% และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 13.51% เพิ่มขึน้
จากปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2561 บริษัทมีผลการดําเนินงานดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์สามารถออกแบบและควบคมุต้นทนุการก่อสร้างได้ดีขึน้ จึงทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ รวมทัง้
รายได้อ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 176.26 ล้านบาทจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากกลับค่าเผ่ือด้อยค่าสินค้า
จํานวน 94.81 ล้านบาท และมีดอกเบีย้รับเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 59.02 ล้านบาท 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.12 เท่า ไม่เปล่ียนแปลงจากเน่ืองจากรายได้รวมและสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้
จากปีก่อนในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2561 โครงสร้างเงินทนุของบริษัทได้มาจากเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 123.63 
ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมา และใช้ไปของเงินทนุในปี 2561 ดงันี ้

หน่วย : พนับาท 2561 เปล่ียนแปลง % 2560 เปล่ียนแปลง % 2559 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 123,628 (108.47) (1,458,753) (6,816.79) 21,718 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (812,217) (32.97) (1,211,756) (39,442.73) 3,080 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (55,993) (101.64) 3,421,041 (16,143.15) (21,324) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - สทุธิ (744,582) (199.21) 750,532 21,504.26 3,474 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 828,670 960.52 78,138 4.65 74,664 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 84,088 (89.85) 828,670 960.52 78,138 

� เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 123.63 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 มีเงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,458.75) ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงจากการปรับปรุงด้วย
สํารองคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลบั)  

� เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน (812.22) ลดลงจากปีก่อน (32.97)% โดยส่วนใหญ่ใช้ไป
ในเงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในหุ้นของกิจการอ่ืน (730) ล้านบาท, ซือ้ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการ
เช่า (60.65) ล้านบาท และเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ (719) ล้านบาท 

� เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (55.99) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 มีเงินสดสทุธิได้มาจาก 
กิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,421.04 ล้านบาท คิดเป็นเปล่ียนแปลง (101.64)% เน่ืองจากในปี 2560 
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มีเงินสดรับจากการเพิ่มทนุจํานวน 3,565.00 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ในปี 2561 เงินสดถกูใช้ไปใน
การชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 

2) รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2561 บริษัทมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนรวมจํานวน (1,509.65) ล้านบาท โดยเป็นการใช้ไปในการ
ลงทนุในหุ้นของกิจการอ่ืน (730) ล้านบาท, ซือ้ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า (60.65) ล้านบาท และเงิน
ให้กู้ ยืมระยะสัน้ (719) ล้านบาท 

3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.21 1.45 0.69 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.38 0.73 0.07 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.03 (0.30) 0.02 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.10 4.51 29.98 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 89.02 80.93 12.17 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 0.19 0.22 0.47 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 1,921.05 1,659.09 783.45 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 1.43 2.44 19.42 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 255.24 149.59 18.80 
Cash Cycle (วนั) 1,754.83 1,590.43 776.83 

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.21 เท่า ลดลงจากปีก่อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ี
ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี ้และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนีส้ินระยะสัน้ แต่อย่างไรในปี 2561 บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย มีความคลอ่งตวัในการชําระหนีร้ะยะสัน้ลดลงจากปีก่อน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.38 เท่า ลดลงจากปีก่อน สะท้อนให้เห็นสภาพคลอ่งท่ีแท้จริงว่าบริษัทมี
สินทรัพย์ท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด (เงินสด, เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนีก้ารค้า) น้อยกว่าหนีส้ินระยะสัน้ 
อย่างไรก็ตามอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.03 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ี (0.30) เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัท
มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการชําระหนีส้ินระยะสัน้ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของบริษัทดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4.10 เทา่ โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 89.02 วนั แสดงให้เห็นวา่บริษัท
สามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือได้ช้าลงกว่าปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ
ลดลง (18.42)%  
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อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 0.19 เท่า โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 1,921.05 วนั แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทสามารถขายสินค้าได้ช้าลงกว่าปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลง  
(25.38)% ในขณะท่ีมีสนิค้าคงเหลือ – สทุธิ ลดลงเพียง (3.08)% 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้1.43 เทา่ และมีระยะเวลาชําระหนี ้255.24 วนั ยาวกวา่ปี 2560 ท่ีมีระยะเวลา
ชําระหนี ้149.59 วนั เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการลดลง (25.38)% ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 55.23% 

วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลายาวขึน้เป็น 1,754.83 วัน เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ียยาวขึน้มาก 

4) ความสามารถในการชาํระหนี ้

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวมในปี 2561 เท่ากับ 3,443.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งมีขนาด
หนีส้ินเท่ากบั 3,344.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 98.89 ล้านบาท คิดเป็น 2.96% โดยส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินท่ีเกิดขึน้
จากประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้อง 2.996.06 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้คา่เสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาจะซือ้จะขายและพฒันาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลกูสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ประมาณ  26.07 ล้านบาท (ดอกเบีย้คํานวณจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 15.60 ล้าน
บาท ) และวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ศาล
ฎีกาพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกบัเจ้าหน้าท่ีกรม
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 

ปัจจบุนัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทได้มาจากเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ และชําระหนีต้ามคําพิพากษา ซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทสามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตามเง่ือนไข และมีความสามารถในการชําระหนีเ้พียงพอ 
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อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.94   0.93   26.79  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)  3.42   N/A   34.65  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  0.08   N/A   0.23  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ืองและรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของกลุม่บริษัท 
เอคิว เอสเตท เท่ากบั 0.94 เท่า และ 0.93 เท่า ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ
ของบริษัทเทา่กบั 0.95 เทา่ และ 0.92 เทา่ ตามลําดบั)   

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์ นโยบายและกระบวนการจดัการสว่นทนุของบริษัทในระหวา่ง
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 3.42 เท่า เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน (84.66) เท่า แสดงให้
เห็นว่า บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมากกว่าดอกเบีย้จ่าย 3.42 เท่า เน่ืองจากในปี 2561 กระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของบริษัทดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) เท่ากบั 0.08 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานน้อยกวา่ภาระผกูพนั เช่น การจ่ายชําระหนีส้นิ, รายจ่ายลงทนุซือ้สนิทรัพย์ เน่ืองจากในปี 
2561 บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 123.63 ล้านบาท ในขณะท่ีมีรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ
รวมจํานวน (1,509.65) ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทมีความสามารถในการชําระภาระผกูพนัดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา  

14.5  ภาระผูกพันด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ของงบ
การเงินประจําปี 2561 ดงันี ้

1) ภาระคํา้ประกันของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 89.50 ล้านบาท และ 89.11 ล้านบาท 
ตามลําดบั (สว่นของบริษัท 47.62 ล้านบาท และ 47.62 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการ
ปฏิบตับิางประการตามปกตธิุรกิจ หนงัสือคํา้ประกนัดงักลา่วมีเงินฝากประจํากบัธนาคารของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์
คํา้ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท 
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2) ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

2.1)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
คา่เสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาวา่จ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกันผลงาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 13.38 ล้านบาท และ 13.38 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)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้องคา่เสียหาย 
จากท่ีปรึกษางานการตลาดแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าผิดสญัญาว่าจ้าง เรียกเงินค่าจ้าง และเรียกค่าเสียหาย
เป็นจํานวนทนุทรัพย์ 1.19 ล้าน ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการดําเนินกระบวนการพิจารณานดัสืบพยาน 

2.3)  ภาระผกูพนั 

2.3.1) กลุ่มบริษัทเอคิวเอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลักทรัพย์คํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.3.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 

2.3.3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผูกพันตามสัญญา
ก่อสร้างคงเหลือ 781.75 ล้านบาท และ 674.84 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวน 
137.58 ล้านบาท และ 163.12 ล้านบาท ตามลําดบั) โดยเป็นงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคาร
ชุดและโรงแรม จํานวน 494.53 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 287.22 ล้านบาท (วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 : งานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชดุและโรงแรม จํานวน 510.98  ล้านบาท 
และงานบ้านจํานวน 163.85 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคาร
ชุดจํานวน 25.84 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 112.17 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 : 
งานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 26.79 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 136.33 
ล้านบาท)        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามสญัญารวมจํานวน 1,799.57 ล้านบาท และ 
1,588.13 ล้านบาท ตามลําดบั และเฉพาะบริษัทจํานวน 339.75 ล้านบาท และ 451.95 ล้าน
บาท ตามลําดบั 
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2.3.4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผกูพนัเก่ียวกับสญัญา
เช่าดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 26 ปี 8 เดือนถึง 30 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ี
ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไม่ได้ ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 2561  2560 
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 4,126  4,126 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 18,198  17,421 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 83,296  88,200 
รวม 105,620  109,747 

2.3.5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายเก่ียวกับ
สัญญาเช่าช่วงท่ีดินกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง อายุตามสัญญา 30 ปี อายุสัญญา
คงเหลือ 25 ปี9 เดือน 21 วนั จํานวน 15.17 ล้านบาท และ 26 ปี 9 เดือน 21 วนั จํานวน 15.66 
ล้านบาท ตามลําดบั  

2.3.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดินกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั อายสุญัญา 7 ปี 6 เดือน 19 วนั อายสุญัญาคงเหลือ 4 ปี 21 วนั 
จํานวน 7.81 ล้านบาท และ 5 ปี 21 วนั จํานวน 10.01 ล้านบาท ตามลําดบั  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิ
ให้บริษัทย่อยเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินท่ีตัง้โรงแรมกบับคุคลไม่เก่ียวข้องโดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี 
ตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 สิน้สดุวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2585 กําหนดค่าตอบแทน 65 ล้าน
บาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้จดัทําบนัทึกข้อตกลงเพ่ือกําหนดระยะเวลาเช่า
เพิ่มขึน้อีก 20 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 และสิน้สดุวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2585 
โดยตกลงเช่าทรัพย์สนิเป็นเงิน 65 ล้านบาท แบง่ชําระเป็น 3 งวด ดงันี ้

งวดท่ี 1 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 30 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
งวดท่ี 2 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 20 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
งวดท่ี 3 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 15 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

14.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

1) แนวโน้มสภาพเศรษฐกจิปี 2562 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 
2562 จะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนท่ีสําคญั ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมี
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แนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนนุ การขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง (2) การปรับตวัดีขึน้ของการ
ลงทนุรวม โดยการลงทนุภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เน่ือง (3) การ
ปรับตวั ดีขึน้ของภาคการท่องเท่ียว (4) การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกท่ีสามารถสนบัสนนุการ
ขยายตวัของการสง่ออกได้อย่างตอ่เน่ือง และ (5) การเปล่ียนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุระหว่าง
ประเทศ ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลําดบั อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบญัชี
เดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.8 ของ GDP 

2) ธุรกจิค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัปี 2562 ยงัเผชิญกบัปัจจยัท้าทายหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความต่อเน่ืองในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ กําลังซือ้ภาคประชาชนท่ียัง
เปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย จํานวนท่ีอยู่อาศยัรอขายสะสมในตลาดท่ีอยู่ในระดบัสงู ศนูย์วิจยักสิกร
ไทยจึงทําการสํารวจพฤติกรรมการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยัของคนกรุงเทพฯ เพ่ือสะท้อนแนวโน้มความต้องการซือ้ท่ีอยู่
อาศยัใน 1-2 ปีนี ้โดยให้ความสําคญักบัเร่ืองมาตรการควบคมุสินเช่ือบ้าน (LTV) บงัคบัใช้ 1 เม.ย. 2562 อนัเป็น
ปัจจยัท้าทายเฉพาะในปี 2562 ท่ีอาจสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกซือ้ท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ 

จากผลสํารวจ พบวา่กลุม่ท่ีถือครองท่ีอยูอ่าศยัและมีความประสงค์ท่ีจะซือ้ท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มเตมิ ซึง่เป็นกลุม่
ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการคิดเป็นสดัส่วนท่ีร้อยละ 34 และเม่ือรวมกับกลุ่มท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศยัท่ี
ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัในราคา 10 ล้านบาทขึน้ไปท่ีมีสดัสว่นราวร้อยละ 2 ของภาพรวม ส่งผลให้กลุ่มท่ีจะเข้าข่าย
ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV เบือ้งต้น คาดว่ามีสดัสว่นราวร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม หากตดัผู้ ซือ้ท่ีน่าจะพ้น
ภาระการผ่อนชําระจากท่ีอยู่อาศยัหลงัแรกออกไป กลุม่ผู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศยัท่ีจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV จะ
อยู่ท่ีราวร้อยละ 18-22 ซึ่งเม่ือเทียบกับจํานวนบัญชีสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ในแต่ละปี (อ้างอิงข้อมูลจาก 
ธปท.) ศนูย์วิจยักสิกรไทยจึงประเมินว่ามาตรการ LTV อาจมีผลต่อการซือ้ท่ีอยู่อาศยัราว 18,000-22,000 บญัชี 
ทัง้นีผ้ลกระทบดงักลา่ว สง่ผลตอ่ผู้ ท่ีต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัท่ีต้องสํารองเงินเพิ่มขึน้ท่ีราว 11-22 เท่าของรายได้หลงั
หกัคา่ใช้จ่าย เม่ือเทียบกบัก่อนมาตรการ LTV ใช้บงัคบัท่ีต้องสํารองเงินราว 5-11 เทา่ของรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย 

ดงันัน้ จากภาพกลุม่ผู้ ซือ้ในประเทศท่ีมีปัจจยัให้ต้องคํานึงถึงมากขึน้ เม่ือประกอบกบัทิศทางการซือ้ท่ีอยู่
อาศยัโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมของชาวตา่งชาติท่ีคาดวา่จะไม่เร่งขึน้มาก จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีเตบิโตชะลอ
ลงและบรรยากาศตลาดในประเทศท่ีมีความระมัดระวังมากขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดการณ์ว่า การโอน
กรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2562 อาจอยูท่ี่จํานวน 169,300–177,000 หน่วย หรือหด
ตวัประมาณร้อยละ 8.5-12.5 สว่นหนึง่เป็นผลจากจํานวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จในปี 2561 ท่ีเข้าสูต่ลาดจํานวนมาก 
กอปรกบัการทําตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือเร่งระบายท่ีอยู่อาศยัค้างขายท่ีอยู่ในระดบัสงู ก่อนท่ีมาตรการ LTV มี
ผลบงัคบั 
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ในภาวะเช่นนีผู้้ประกอบการอาจจําเป็นต้องเลือกเจาะกลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการและมีความสามารถใน
การซือ้ท่ีอยู่อาศยัในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้านี ้อาทิ กลุ่ม Gen-Y ท่ีมีความต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองหลงั
แรก 

จากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า กลุ่มประชากร Gen-Y ท่ีอาจเป็นเป้าหมาย (Potential 
Demand) ในการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัใน 1-2 ปีนี ้ได้แก่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-38 ปี มีรายได้มากกวา่ 40,000 บาท
ต่อเดือน และมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้ต่อเดือน ยงัไม่มีท่ีอยู่เป็นของตนเอง และมีความ
ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัในช่วง 1-2 ปี โดยประชากรในกลุ่มนีมี้สดัส่วนประมาณร้อยละ 4.3 ของประชากร Gen-Y 
ทัง้หมดท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยมองหาท่ีอยู่อาศยัในราคาประมาณ 2.5 ล้านบาท ตัง้อยู่ในเขต
กรุงเทพรอบนอก และปริมณฑล 

อย่างไรก็ตามการเจาะกลุม่เป้าหมาย Gen-Y ยงัมีความท้าทายท่ีสําคญัจากความต้องการท่ีหลากหลาย
ของประชากรในกลุ่มนีร้วมไปถึงช่องว่างระหว่างราคาท่ีต้องการซือ้และราคาขาย (Price Mismatch) ของท่ีอยู่
อาศัยในกรุงเทพและ ปริมณฑล ดังนัน้ผู้ประกอบการท่ีต้องการระบายท่ีอยู่อาศัยค้างขายและท่ีมีแผนจะเปิด
โครงการใหม่อาจเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและพฒันาท่ีอยู่อาศยั และ เน้นการบริหารจดัการต้นทนุ ให้
สามารถเพิ่มยอดขายในกลุม่ Gen-Y ท่ีเป็นกลุม่ Potential Demand 

ทัง้นีจ้ากผลสํารวจ ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดการณ์ว่า ความต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยัของกลุม่ Gen-Y ท่ีเป็น 
Potential Demand ในกรุงเทพและปริมณฑลในระหว่างปี 2562-2563 มีสูงถึง 42,000 - 50,000 หน่วยต่อปี 
อยา่งไรก็ตาม จํานวนหน่วยท่ีจะได้รับการอนมุตัสินิเช่ือและปิดการขายได้จริงยงัคงขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและคณุสมบตัิ
ตา่งๆของผู้กู้  ซึง่ทําให้ยงัคงต้องตดิตามวา่ยอดขายท่ีจะเกิดขึน้จริงในกลุม่ Gen-Y นีจ้ะออกมาเทา่ใด 

3) ธุรกจิโรงแรม  

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า  โรงแรมและท่ีพักในพืน้ท่ีท่องเท่ียวหลักยังมีแนวโน้มสดใส  โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ แรงหนนุหลกัจากจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยรวมท่ีกาลงัฟืน้ตวั ขณะท่ีผู้ประกอบการ SMEsยงัเผชิญกบัการแขง่ขนัรุนแรง 

� โรงแรมในจงัหวดัทอ่งเท่ียวหลกั อาทิ กรุงเทพฯ พทัยา ภเูก็ต:คาดผลประกอบการยงัอยูใ่นเกณฑ์
ดี อัตราเข้าพักเฉล่ียจึงอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง 75-80%โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง้
เครือโรงแรมไทยและต่างชาติ ซึ่งยงัมีแผนขยายการลงทุนโรงแรมทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียว โดยคาดว่าจะสามารถทารายได้เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขัน
ระหว่างโรงแรมในพืน้ท่ีจะสงูขึน้ ผนวกกับปัญหาการเข้ามาแข่งขนัแย่งตลาดจากธุรกิจอพาร์ต
เมนต์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียมท่ีเปิดให้เช่าเป็นรายวนั รวมทัง้บริการแบ่งปันห้องพกั
ออนไลน์ เช่น  Airbnb เป็นต้น 

� โรงแรมในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคและแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ อาทิ เชียงใหม่ 
สงขลา นครราชสีมา สรุาษฎร์ธานี:คาดได้อานิสงส์จากการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 
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และการเปิดพืน้ท่ีเพ่ือรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่จะ
หนุนการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจรวมทัง้การพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐท่ีจะอํานวย
ความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาค อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และการขยายสนามบินในจงัหวดัต่างๆ ท่ี
จะช่วยกระจายแหล่งท่องเท่ียวไปยงัพืน้ท่ีท่องเท่ียวรองซึ่งโครงสร้างตลาดนักท่องเท่ียวพึ่งพา
นกัท่องเท่ียวไทยสดัส่วนสงูกว่านกัท่องเท่ียวต่างชาติ ช่วยหนนุรายได้ผู้ประกอบการ อย่างไรก็
ตาม การแข่งขนัของโรงแรมในพืน้ท่ีค่อนข้างรุนแรงจากการขยายตวัของเครือโรงแรมไทยและ
ต่างชาติ และยงัมีปัญหาการเข้ามาแข่งขนัของสินค้าทดแทนต่อเน่ือง ทาให้อตัราการเข้าพกัอยู่
ในระดบัไม่สงูนกั 

� โรงแรมในจงัหวดัทัว่ไป:ยงัคงได้รับผลกระทบจากปัญหาห้องพกัท่ีมีจํานวนมาก ซึง่สว่นใหญ่เป็น
ของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกับกลุ่มลกูค้ามกัเป็นคนท่ีเดินทางติดต่อธุรกิจ หรือพกัเพ่ือ
ผ่านไปท่องเท่ียว/ทาธุระในจังหวัดอ่ืน ทําให้ระยะเวลาเข้าพักสัน้ และการใช้จ่ายหรือการใช้
บริการในโรงแรมค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้การแข่งขนัด้านราคายงัสงูจากการเข้ามาแย่งตลาด
ของอพาร์ตเมนต์ท่ีเปิดให้เช่าเป็นรายวนั ทําให้อตัราการเข้าพกัของโรงแรมในพืน้ท่ีอยู่ในระดบั
ต่ํา (เม่ือเทียบกับโรงแรมในจังหวัดท่องเท่ียวหลักและจังหวัดศูนย์กลางความเจริญภูมิภาค/
แหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืน) และแนวโน้มรายได้ของผู้ประกอบการยงัคงมีความไม่แน่นอน 

4) ธุรกจิให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เก่ียวข้อง 

ธุรกจิอาคารสาํนักงานให้เช่า 

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า ธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่ามีทิศทางขยายตัวดี แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทย ความเช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศในภมิูภาคอาเซียน สง่ผลให้ความต้องการ
พืน้ท่ีสํานกังานเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ด้านอปุทานพืน้ท่ีสํานกังานใหม่คาดว่ายงัเข้าสู่ตลาดไม่มากนกั ทําให้อตัรา
การเช่ายงัทรงตวัเหนือระดบั 90% ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด ทําให้ธุรกิจนีย้งัมีศกัยภาพในการทํากําไรได้อยา่งตอ่เน่ือง 

วิจัยกรุงศรีคาดว่าปี 2562 ผลประกอบการของธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง 
ขณะท่ีอุปทานของสํานักงานใหม่ค่อนข้างจํากัดโดยเฉพาะในพืน้ท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ (Central Business 
District: CBD) ส่งผลให้อตัราการเช่าโดยรวมยงัทรงตวัอยู่ในระดบัสงูกว่า 90% และค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แต่
ในอตัราชะลอลงตามภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

� ผู้ประกอบการธุรกิจอาคารสํานกังานให้เช่าในยา่น Prime Area มีโอกาสทํากําไรได้ตอ่เน่ือง การ
เข้ามาแข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหม่ทําได้ยาก เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทนุสงูและพืน้ท่ีเพ่ือ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่ในย่าน  Prime Area มี จํากัด  ตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นของ
ผู้ประกอบการรายเดิมท่ีมีความได้เปรียบทัง้ด้านเงินทุนและการสะสมท่ีดินในทําเลศกัยภาพ 
ความต้องการใช้พืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ขณะท่ีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดไม่มากนกั ทําให้มีอตัรา
การเช่าและราคาคา่เช่าสงูกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
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ย่าน Prime Area เป็นพืน้ท่ีศักยภาพในการขยายการลงทุนเชิงการตลาดตามมุมมองของ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) โดยคํานึงถึงปัจจัยความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
(Infrastructure) และมีการเข้าถึงสะดวก (Accessibility) ด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า เป็น
ต้น พืน้ท่ีทําเลทอง (Prime Area) ของกรุงเทพฯ ได้แก่ สีลม สาทร วิทย ุราชด าริ เพลินจิต เป็น
ต้น 

� ผู้ประกอบการธุรกิจอาคารสํานกังานในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ย่านรอบนอกและพืน้ท่ีปริมณฑล รายได้
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับท่ีผ่านมา โดยการลงทุนจะมีขนาดและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ตัง้แต่
อาคารสํานกังานขนาดเลก็ อาคารสํานกังานเพ่ือเป็นท่ีตัง้กิจการของตนเอง แตมี่การแบง่พืน้ท่ีให้
เช่าส่วนหนึ่ง และอาคารพาณิชย์แบ่งส่วนให้เช่า อุปสงค์ในการเช่าพืน้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก
การขยายตวัของเมืองตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย แต่การเข้าสู่ตลาดของรายใหม่ท่ีเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้การแขง่ขนัคอ่นข้างรุนแรง 

พืน้ที่ค้าปลีก (Retail space) 

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า ธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงระยะ 1-3 ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มดีขึน้ตามการฟื้นตวัของเศรษฐกิจ โดยกําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีกระเตือ้งขึน้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
เติบโตของพืน้ท่ีค้าปลีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ประกอบการยงัพฒันาโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง อาจส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึน้และมีผลต่อเน่ืองไปยงัการปรับลดลงของอตัราการเช่าได้บ้าง แต่ยงัคงอยู่
เหนือระดบั 90% สว่นคา่เช่าเฉล่ียยงัคงเตบิโตโดยเฉพาะพืน้ท่ีค้าปลีกในยา่นใจกลางเมือง 

ผลประกอบการของธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตต่อในระดบัปกติ โดยมีแรงหนุนจากอุปสงค์ท่ีมี
ทิศทางฟื้นตัว ขณะท่ีผู้ประกอบการยังคงพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท่ี
หลากหลาย อยา่งไรก็ตาม การแขง่ขนัท่ีมีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้อาจเป็นข้อจํากดัในการทํากําไรของผู้ประกอบการ 
ทําให้คาดวา่ผลประกอบการยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

� ผู้ประกอบการธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล: คาดว่ารายได้ยงัมีแนวโน้ม
เติบโตดี เน่ืองจากการเข้ามาแข่งขนัของรายใหม่ทําได้ยาก เพราะต้องใช้เงินลงทนุสงู ตลาดสว่น
ใหญ่จึงเป็นของผู้ประกอบการรายเดิมท่ีมีความได้เปรียบทัง้ด้านเงินทนุและการสะสมท่ีดิน ใน
ทําเลท่ีมีศกัยภาพสําหรับผู้ประกอบการทําเลย่านใจกลางเมืองมีข้อจํากดัในการขยายพืน้ท่ีใหม่ 
จะเน้นลงทนุปรับปรุงรูปแบบพืน้ท่ีค้าปลีกให้ทนัสมยัมากขึน้เพ่ือตอบรับไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลาย
ของลกูค้า สง่ผลให้คา่เช่า มีแนวโน้มสงูขึน้ 

� ผู้ประกอบการคอมมนิูตีม้อลล์: รายได้มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากขึน้ ธุรกิจยงัถกูกดดนัจากอปุทานสะสมหลงัการเร่งเปิดตวัโครงการใหม่ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
ประกอบกบัการเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (Entry Barrier) คอ่นข้างงา่ยเน่ืองจาก 1) 
เป็นพืน้ท่ีค้าปลีกขนาดเลก็ใช้เงินลงทนุไม่สงูมาก 2) หาทําเลเพ่ือพฒันาโครงการได้งา่ยกวา่ โดย
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ผู้ประกอบการจะเน้นทําเลแถบปริมณฑลและ ชานเมืองท่ีราคาท่ีดินไม่สงูเม่ือเทียบกบัเขตเมือง 
ทัง้นี ้พืน้ท่ีคอมมนิูตีม้อลล์เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วตัง้แตปี่ 2555 ท่ีผ่านมาสวนทางกบักําลงัซือ้ท่ีฟืน้
ตวัช้า จึงมีผลต่ออตัราการเช่าพืน้ท่ีบางทําเล เช่น พืน้ท่ีชานเมืองท่ีการปรับขึน้ค่าเช่าทําได้ยาก 
ทําให้พืน้ท่ีคอมมนิูตีม้อลล์ขยายตวัชะลอลงนบัตัง้แตปี่ 2559 และบางโครงการต้องปิดกิจการไป 
ในระยะถดัไปคาดวา่พืน้ท่ีคอมมนิูตีม้อลล์จะเพิ่มขึน้ไม่มากเหมือนช่วงหลายปีก่อนหน้าประกอบ
กับกําลงัซือ้ ท่ีเร่ิมกระเตือ้งขึน้ตามทิศทางเศรษฐกิจ ทําให้รายได้ของธุรกิจ คอมมนิูตีม้อลล์ยงั
เตบิโตได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นทําเลศกัยภาพยา่นใจกลางเมือง 

ธุรกจิคลังสินค้า 

ธุรกิจคลงัสินค้าทั่วไปในระยะ 1-3 ปีข้างหน้ายังมีภาวะทรงตวั แม้ความต้องการเช่าพืน้ท่ีจะขยายตัว
ต่อเน่ืองตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโต และภาคการค้า/บริการในประเทศท่ีขยายตวัดี
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) แต่การลงทุนขยายพืน้ท่ีคลังสินค้าท่ีเพิ่มขึน้
ตอ่เน่ือง อาจมีผลให้พืน้ท่ีคลงัสนิค้าสว่นเกินเพิ่มขึน้ในบางพืน้ท่ี ทําให้การปรับเพิ่มคา่เช่าทําได้ยาก 

ธุรกิจคลงัสนิค้าแช่เย็น/แช่แข็ง และคลงัสนิค้าธัญพืช (ไซโล) ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจการเกษตรยงัมี
แนวโน้มซบเซา เน่ืองจากปัญหาพืน้ท่ีคลงัสนิค้าสว่นเกินท่ีมีอยูส่งู 

คลงัสินค้าในทําเลท่ีมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในระยะข้างหน้า ได้แก่ พืน้ท่ีในเขตอตุสาหกรรมทัง้กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล พืน้ท่ีโดยรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จังหวัด
ศนูย์กลางภมิูภาค จงัหวดัชายแดนท่ีได้อานิสงส์จากการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 
SEZs) รวมทัง้พืน้ท่ีคลงัสนิค้าท่ีทนุไทยเข้าไปลงทนุในประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิจยักรุงศรีคาดว่าธุรกิจคลงัสินค้าทัว่ไปยงัเติบโตต่อเน่ืองในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าตามความต้องการเช่า
พืน้ท่ี แตค่ลงัสนิค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเกษตรยงัมีภาวะคอ่นข้างซบเซาจากปัญหาพืน้ท่ีสว่นเกินท่ีมีอยูส่งู 

� คลงัสินค้าทัว่ไป: ความต้องการเช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้ามีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองตามการลงทนุของ
ภาคเอกชนท่ีมีแนวโน้มขยายตวั ส่วนหนึ่งเกิดจากการผลกัดนัการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของรัฐ ขณะท่ีการค้า/บริการในประเทศจะขยายตวัดีตอ่เน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (ecommerce)  

� คลงัสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง: คาดว่าความต้องการเช่าพืน้ท่ีจะเพิ่มขึน้ได้บ้างตามปริมาณผลผลิต
เกษตรท่ีเพิ่มขึน้จากแรงจูงใจด้านราคา โดยเฉพาะผลไม้ยังมีปัจจัยหนุนจากการขยายตลาด
ผลไม้ออนไลน์สู่ตลาดจีน ซึ่งจะส่งผลดีกบัคลงัสินค้าแช่เย็น/แช่แข็งในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกและ
ภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ท่ีสําคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาวะพืน้ท่ีคลังสินค้า
ส่วนเกินท่ีมีอยู่จํานวนมาก อาจยงัเป็นข้อจํากดัในการขึน้อตัราค่าเช่าส่วนคลงัสินค้าแช่เย็น/แช่
แข็งท่ีเก็บรักษาสินค้าประมงจะยังมีภาวะซบเซา เน่ืองจากปริมาณการจับสตัว์นํา้ลดลงหลัง
ทางการคมุเข้มการดําเนินกิจการธุรกิจประมงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ประกอบกบัคาด
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ว่าผลผลิตกุ้ งเพาะเลีย้งของไทยจะยังมีปริมาณต่ําจากผู้ เพาะเลีย้งกุ้ งรายย่อยบางส่วนเลิก
กิจการหลงัเผชิญปัญหาโรคระบาดและประสบภาวะขาดทนุ อีกทัง้ผู้ประกอบการเพาะเลีย้งกุ้ ง
รายใหญ่บางรายท่ีมีกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลได้หนัไปขยายการลงทนุใน
ประเทศอ่ืนเพิ่มขึน้ อาทิ เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น 

� คลังสินค้าธัญพืช หรือ ไซโล: พืน้ท่ีว่างของไซโลมีแนวโน้มเพิ่มขึน้มาก มีผลให้กิจการไซโล
ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เน่ืองจากปริมาณข้าวในโครงการจํานําข้าวฤดกูาลผลิตปี 2554-
2556 จะถกูระบายหมดในปี 2561 ทําให้ผู้ประกอบการไซโลไม่มีรายได้จากการเก็บรักษาข้าว
จากโครงการรัฐเช่นท่ีผา่นมาและจําเป็นต้องหารายได้ชดเชยด้วยการรับฝากธญัพืชประเภทอ่ืนๆ 
ทดแทนซึง่มีปริมาณไม่มากนกั อาทิ ข้าวโพด มนัสําปะหลงั รําข้าว แป้ง และถัว่ เป็นต้น 
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15.  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อันประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่ง

เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหาร และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน โดยมีนายเอ สัจเดว์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ นางสาว
ประภสัสร มงคลมะไฟ และ นางสาวกลุชญา วฒันา  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุ 5 ครัง้ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ ไม่มีข้อจํากัดในการรับข้อมูลและได้รับความ
ร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี โดยสอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชมุแต่
ละคราวได้เชิญผู้จดัการฝ่ายเข้าร่วมหารือตามวาระท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้มีการหารือร่วมกบัผู้บริหาร และผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ตามความเหมาะสม  ทัง้นีก้ารประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชี เป็นการประชมุ
อิสระจากผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบ
ได้เป็นผลสําเร็จ พร้อมทัง้ติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผลการปฏิบัติงานและการ
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 และอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศยัมีสนัทนาการท่ีดีทําให้มีสขุภาพสมบรูณ์และมีความสขุกบัการใช้ชีวิต 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและ สงัคมภายในโครงการโดยสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ด้วย   

ทัง้นีค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนยังต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต ใช้ทกัษะและความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทเส่ือมคา่
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หรือสูญหาย 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) โดยบริษัทมีการพิจารณาปัญหาและความเส่ียงต่าง 
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 และวิธีการต่างๆ ให้
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเม่ือได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 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
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งบประมาณประจําปีเพ่ือใช้ในการควบคมุคา่ใช้จ่าย โดยใช้ระบบ Oracle เข้ามาควบคมุการใช้งบประมาณทํา
ให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถใช้งบประมาณเกินได้  เม่ือหน่วยงานใดต้องการใช้งบประมาณเพิ่มเติมต้องทํา
เร่ืองขออนมุตัิและอธิบายเหตผุลท่ีต้องการใช้ นอกจากนีท้างฝ่ายสารสนเทศยงัได้นําระบบการจดัเก็บเอกสาร 
Alfresco มาใช้เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ และคูมื่อ
การปฏิบตังิาน รวมทัง้ขา่วสารตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

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

นายเอ สจัเดว์ 
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 2561 ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและสมเหตผุลตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(นายสทุศัน์ จนัก่ิงทอง) 
กรรมการ 

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
กรรมการ 

(นายประพฒัน์ ยอขนัธ์) 
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 2561 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สําคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดําเนินงาน
รวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข  

(1) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16.2 ในเดือนกรกฎาคม 2556  บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 275 ล้านบาท โดยใช้วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากับอายสุิทธิการเช่า
และคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน และจากท่ีคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทโดย
กําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยังไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไข
ของต่างประเทศนัน้ จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ 
ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระคา่รับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงิน
จํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการขอโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือ
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทย่อยทางอ้อมได้เซ็นหนงัสือแสดงเจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแห่งหนึ่ง
เพ่ือจัดทําสญัญาบริหารจัดการโรงแรม อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศ
ดงักลา่วขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหารจดัการโรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย   จึงทําให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2559 บริษัทตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดี
คืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยทางอ้อมจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหาย
จากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท  ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 79.04 ล้านบาทโดยใช้วิธี
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พิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่าสทิธิการเช่าในราคาตลาด
และคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ในการประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถกูระงบัการให้
สินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัในความสามารถ
ท่ีจะดําเนินการพฒันาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ี
กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1 โดยข้อมลูตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาด
และสภาพท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ข้อจํากัดของราคาค่าเช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อัตราคิดลดท่ีใช้
พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคูก่บั
ความเสี่ยงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท  เอคิว เอสเตท ได้บนัทึกค่าเผ่ือจากการด้อยค่าของ
สิทธิการเช่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 153.73 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จากข้อจํากัดโดย
สถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจวา่การคํานวณประมาณรายได้ของการ
ให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่า
ดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีไม่ปกติตามท่ีกล่าว
ข้างต้น  ซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะคล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนี ้บริษัทย่อย
ทางอ้อมยังไม่มีอัตราค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบัน และไม่มีอัตราค่าเช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาด
เดียวกนักบัสิทธิการเช่าท่ีดินดงักลา่วเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่มาก ซึง่ปัจจยัเหลา่นี ้
อาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึง่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึง่มีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจงึไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(3) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีเงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ของบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 1,066.89 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา 
และข้าพเจ้าได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินลงทนุในตัว๋แลกเงิน
ฉบบัล่าสดุจะครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 และมีการขยายเป็นวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  ตามบท
วิเคราะห์ตราสารหนีข้องบริษัทดงักล่าว บริษัทเช่ือว่าทรัพย์สินของผู้ มีอํานาจและผู้ ถือหุ้นทอดสดุท้ายของ
บริษัทดงักล่าวมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,617.61 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตัว๋แลกเงินท่ีบริษัทดงักล่าวเป็นแก่
บริษัท และผู้บริหารของบริษัทเช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู ข้าพเจ้าได้รับงบการเงินลา่สดุของบริษัทดงักลา่ว เป็นงบการเงินสําหรับปี 2559 ซึง่ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์ จํานวน 114.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน  
113.98 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงบการเงินดงักล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  และ
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บริษัทยงัไม่ได้รับงบการเงินปี 2560 และ 2561 ดงันัน้  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ี
พอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

(4) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
แห่งหนึ่ง จํานวน 447.40 ล้านบาท รายการดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงวนัครบกําหนดเร่ือยมา และข้าพเจ้า
ได้ให้ข้อสงัเกตในรายงานของผู้สอบบญัชีเร่ือยมาตัง้แตว่นัท่ีเกิดรายการ เงินให้กู้ ยืมดงักลา่วท่ีครบกําหนดใน
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีการขยายอายเุป็นวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทได้รับชําระบางสว่นแล้วใน
ปี 2562 จนถึงวนัท่ีรายงานนี ้มีจํานวน 35.25 ล้านบาท  บริษัทพิจารณาจากงบการเงินลา่สดุท่ีย่ืนตอ่ราชการ
บริษัทดงักล่าวมีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 217.85 ล้านบาท ดงันัน้ผู้บริหารของบริษัทจึงเช่ือว่าจะสามารถ
เรียกเก็บเงินคืนได้ครบถ้วน จึงไม่ได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู อย่างไรก็ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน 
บริษัทดงักล่าวได้มีการหยดุการก่อสร้างชัว่คราว เน่ืองจากมีการปรับแบบซึง่จะต้องขออนมุตัิจากหน่วยงาน
ราชการและทรัพย์สินโครงการของบริษัทดงักลา่วติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ จึงมี
ความไม่แน่นอนของมูลค่าของโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในความเพียงพอของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

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

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจบุนัข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เร่ืองเหล่านี ้นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  ข้าพเจ้าได้กําหนดเร่ืองท่ีจะ
กลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของข้าพเจ้า 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และการพิจารณาความเพียงพอคา่เผ่ือมลูคา่ลดลง 

ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทต้องพิจารณาการแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือโดยการประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สนิค้าคงเหลืออยา่งเหมาะสม ตามท่ีเปิดเผยนโยบายการบญัชีไว้ในหมายหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 ท่ีมีข้อบง่ชี ้
ของการด้อยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านีมี้นัยสําคัญต่อการตรวจสอบ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมียอดตามบญัชีสทุธิก่อนค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
เป็นจํานวน 2,507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.25 ของสินทรัพย์รวม อีกทัง้กระบวนการประมาณการของผู้บริหาร
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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 2561 เป็นจํานวน 1,156 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของสินทรัพย์รวม อีกทัง้กระบวนการประเมินของผู้บริหารมีความซบัซ้อนและต้องใช้ดลุย
พินิจค่อนข้างมาก และขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดใน
อนาคต 

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบญัชี 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการใช้ผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือช่วยในการประเมินข้อสมมติ ข้าพเจ้าได้ให้
ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่กิจการเก่ียวกบัสมมติฐานซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ทดสอบการด้อยค่าท่ีอ่อนไหวมากท่ีสดุ และมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัท่ีสดุต่อการกําหนดมลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

การประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง 

ความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการประมาณการหนีส้ินตามภาระหนีส้ินตามกฎหมายหรือภาระหนีส้ินอ่ืน ไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการประมาณการหนีส้ินตามกฎหมายหรือหนีส้ินอ่ืนท่ี
อาจจะเกิดขึน้เป็นความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมียอดตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน 2,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของหนีส้ินรวม  อีกทัง้กระบวนการประมาณ
การของผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจค่อนข้างมาก และขึน้อยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามมลูค่าบงัคบั
ขายของหลกัประกนั 
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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”) ได้พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คนและ
บริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 ในข้อกลา่วหาร่วมกนัและสนบัสนนุเจ้าพนกังาน และพนกังานในองค์การของ
รัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการ
อนุมัติให้สินเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกันและสนับสนุนจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอ
โครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดิน ปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่งและเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของ
จําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วถือครองอยู ่โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 
และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้กู้  (จําเลยท่ี 19) และ
บริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดนิจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีหนงัสือถึงสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัท่ี
สําคญั ดงันี ้

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

2.  ธนาคารจะดําเนินการบังคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอันเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายต่อธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบังคับคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกา โดยจะยงัไม่ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3.  หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดได้เงินไม่ครบจํานวนคา่เสียหายตาม
คําพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระรายหนึ่ง เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกัน
ดังกล่าว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดมีราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมิน
ดังกล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับบุคคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคับขายของท่ีดิน
ดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงิน 8,924.30 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560  
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ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบงัคบัขายของท่ีดินดงักล่าวมีจํานวนเงิน ประมาณ 5,800 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลผู้
ประเมินราคาอิสระ บริษัทได้บนัทกึหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองหักด้วยประมาณการมูลค่าหลักประกันท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้ดังกล่าวข้างต้น และมูลค่า
หลกัประกนัท่ีจะนํามาหกัมลูค่าคา่เสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาผู้ ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะ
นํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท อนึง่ จํานวนภาระหนีท่ี้บริษัทมีภาระผกูพนัจริงนัน้ จะเปล่ียนแปลงขึน้
หรือลงได้ ตามราคาประมลูขายทอดตลาดท่ีจะเกิดขึน้จริงต่อไป และเม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 มีผู้ประมลู
ซือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท และผู้ประมลูได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2562  ต่อมาเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 ผู้ประมูลซือ้ได้นําเงินไปชําระกรมบังคบัคดีจํานวน 
3,819 ล้านบาท ตามทรัพย์ท่ีขายทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี 
อม.55/2558  สว่นทรัพย์ท่ีเหลือในคดีแพ่งหมายเลขแดง 4007/2552 และคดีศาลล้มละลายกลางหมายเลข
แดง ล.1249/2555 อยู่ระหว่างผู้ ร้องย่ืนคดัค้าน จํานวน   3 คดี คดีหมายเลขดําท่ี สล.365/2561 เร่ืองกรณีท่ี
เจ้าพนกังานได้สัง่เพิกถอนคําสัง่แล้วผู้ ร้องจงึได้มาร้องตอ่ศาลเพ่ือเพิกถอนคําสัง่เจ้าพนกังานพิทกัทรัพย์  โดย
คดีผู้ ร้องได้มาย่ืนขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลรับคํา
ร้องเป็นคําคดัค้านและให้เรียกบริษัท โกลเด้น ว่าเป็นผู้คดัค้านท่ี 3 แล้ว ได้ทําการสืบพยานจนแล้วเสร็จ และ
นดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2562 คดีหมายเลขดําท่ี สล.438/2561เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด
ท่ีดินของลกูหนีท่ี้ 2 (บริษัท เค แอนด์วีเอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด) โดยคดีนีผู้้คดัค้านได้ย่ืนคําร้องขอ
เพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้งดการบงัคบัคดีไว้
ชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลได้มีคําสัง่รับทนายความของบริษัทเป็นทนายผู้ มีส่วนได้เสีย และ
ให้เรียกว่าบริษัทว่าผู้คดัค้านท่ี 2 แล้วกําหนดวนันดัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 ศาลแพ่งคดี  
ถ.59/2561 เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด คดีนีผู้้ ร้องได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่า
การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทได้ย่ืนคําคดัค้านฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2562 เน่ืองจากคดี
นีย้ังไม่ได้มีการส่งหมายนัดและสําเนาคําร้องให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ของผู้ ร้องทราบว่ามีการย่ืนคําร้อง
ดงักล่าว อีกทัง้ท่ีดินท่ีพิพาทในคดีนีมี้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ รับจํานอง กรณีจึงมีเหตใุห้เล่ือนคดีออกไป โดย
นดัใหม่วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

(2) หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 7 และ 8 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันสามแห่ง
รวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ตอ่ปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 
17 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนีบ้างส่วน จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึง
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติจัดตัง้
กองทุนส่วนบุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจัดการ
กองทนุสว่นบคุคลกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋
แลกเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 6 เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของ
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มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุโดยใช้มลูทรัพย์สินทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 บริษัทโอนทรัพย์สนิจํานวน 1,100 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจดัตัง้กองทนุสว่นบคุคล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษัทมีมติอนมุัติยกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวม โซลาลสิ จํากดั ในการบริหารกองทนุสว่นบคุคลและขอรับหลกัทรัพย์
คืนซึ่งจะมีผลในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษัทรับหลกัทรัพย์ โดยเป็นยอดสุทธิหลงัหักค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายแล้ว คืนแล้วในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2560 ได้อนมุตัิให้บริษัทย่อย
แห่งหนึ่งลงทุน ในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไม่มี
หลกัประกัน) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และบริษัทได้มีการต่อ
ระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทและ
บริษัทยอ่ยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทไม่เก่ียวข้องสองแห่ง โดยผู้กู้ ได้แจ้งความจํานงมายงับริษัท
ว่าจะไม่ออกตัว๋แลกเงิน   รุ่นใหม่ให้กบับริษัทและบริษัทย่อยแตข่อทําสญัญาช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัท
แทนการชําระหนีต้ามตัว๋แลกเงินให้กบับริษัทและบริษัทย่อย ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยมีวงเงินกู้  
514.6 ล้านบาท และ 204.4 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้   ร้อยละ 6.0 ต่อปี และ 5.5 ต่อปี ตามลําดบั วนัครบ
กําหนดชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 (หมายเหต ุ8) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
ระยะเวลาตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดภายในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2561 จํานวน 3 ฉบบั เป็นเงิน 118.46 
ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ไม่เกินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2561 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 มติอนุมัติให้บริษัทต่อ
ระยะเวลาตัว๋แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ท่ีครบกําหนดในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 จํานวน 7 
ฉบบั เป็นเงินต้น 1,027.57 ล้านบาท และดอกเบีย้ จํานวน 17.65 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 
และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปอีก ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
อายตุัว๋แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 
1,066.89 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่อ
สัญญากู้ ยืมท่ีครบกําหนดในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 488.66 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี และ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทตอ่อายตุัว๋
แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 31 มกราคม 2561 จํานวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 
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1,072.16 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยได้ต่อระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ให้บริษัทตอ่สญัญากู้ ยืมท่ีครบ
กําหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิจํานวน 2 ฉบบั เป็นเงิน 460.01 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 5.5 ตอ่ปีและ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุตัิให้บริษัทต่ออายุ
ตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 1,072.16 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ให้บริษัทต่อสญัญากู้ ยืมท่ี
ครบกําหนดในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมตอินมุตัจํิานวน 1 ฉบบั เป็นเงิน 412.14 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

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) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ
การดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้ บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

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

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 

� ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม
ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจาก
การทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลูการแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคมุภายใน 

� ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร 

� สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้
ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือ
ถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 
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� ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควร
หรือไม่ 

� ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การ
กําหนดแนวทางการควบคมุดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่
เพียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดแูลในเร่ืองต่างๆ 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 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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18.  งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท)  

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  84,088  828,670  10,547  516,788 

เงินลงทนุชัว่คราว 8  1,066,894  1,426,009  1,066,894  1,115,500 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 9  121,086  133,229  1,225,111  1,128,632 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 10  488,658  -  2,223,648  2,550,755 

สินค้าคงเหลือ 11  2,266,441  2,338,392  1,158,109  1,113,138 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั   49,800  48,012  29,858  28,217 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 12  -  -  -  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   4,076,967  4,774,312  5,714,167  6,453,030 

           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 13  -  -  -  - 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 14  900,000  -  900,000  - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน 6  14,135  5,099  1,333  1,632 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 15  126,386  141,051  276,087  282,023 

ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า 16  1,164,584  1,179,751  29,661  35,651 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 17  2,596  3,225  944  1,864 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 18  353  353  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 19  826,424  833,375  51,382  61,088 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   3,034,478  2,162,854  1,259,407  382,258 

รวมสินทรัพย์   7,111,445  6,937,166  6,973,574  6,835,288 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท)  

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หนีส้ินหมุนเวียน          

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 6, 14  379,505  244,473  365,508  243,811 

สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1, 21  5,287  56,647  1,033  1,788 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 22  381  -  381  - 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1, 20  2,996,061  2,989,194  2,988,681  2,988,431 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน   3,381,234  3,290,314  3,355,603  3,234,030 

           

หนีส้ินไม่หมุนเวียน          

หนีส้ินระยะยาว 1, 21  203  1,477  -  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน   2,449  2,374  -  - 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 18  2,445  2,649  -  - 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 22  1,841  1,858  1,495  1,581 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน   55,553  46,168  46,168  46,168 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน   62,491  54,526  47,663  47,749 

รวมหนีส้นิ   3,443,725  3,344,840  3,403,266  3,281,779 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท)  

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)          

ส่วนของผู้ถือหุ้น          

ทนุเรือนหุ้น 23         

-  ทนุจดทะเบียน           

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

-  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว          

 หุ้นสามญั 85,324.81 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   42,662,405    42,662,405   

 หุ้นสามญั 85,314.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท     42,657,341    42,657,341 

สว่นต่ํากว่ามลูคา่หุ้น   (32,759,548)  (32,754,991)  (32,759,548)  (32,754,991) 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ   153,537  153,537  153,537  153,537 

สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย   (47,939)  (47,939)  -  - 

ขาดทนุสะสม   (6,340,735)  (6,415,622)  (6,486,086)  (6,502,378) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ   3,667,720  3,592,326  3,570,308  3,553,509 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   -  -  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ   3,667,720  3,592,326  3,570,308  3,553,509 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น   7,111,445  6,937,166  6,973,574  6,835,288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

     (หน่วย: พนับาท)  

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 
           

รายได้          

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   399,816  538,908  68,217  135,917 

 รายได้จากกิจการโรงแรม    100,727  82,226  -  - 

 รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   20,506  17,540  -  - 

รวมรายได้   521,049  638,674  68,217  135,917 
           

ต้นทนุ          

 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์   (274,206)  (423,190)  (51,423)  (104,712) 

 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม    (161,398)  (162,695)  -  - 

 ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   (9,713)  (10,886)  -  - 

รวมต้นทุน   (445,317)  (596,771)  (51,423)  (104,712) 
           

กาํไรขัน้ต้น   75,732  41,903  16,794  31,205 

 รายได้อ่ืน 24  303,379  127,120  415,262  264,076 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย   379,111  169,023  432,056  295,281 

 ต้นทนุในการจดัจําหน่าย   (37,689)  (50,747)  (16,786)  (22,195) 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (262,402)  (253,955)  (151,067)  (143,211) 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืน 26  (4,201)  (4,408)  (247,877)  (385,682) 

รวมค่าใช้จ่าย   (304,292)  (309,110)  (415,730)  (551,088) 
           

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้   74,819  (140,087)  16,326  (255,807) 

ต้นทนุทางการเงิน   (136)  (16,951)  (34)  (800) 
           

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้   74,683  (157,038)  16,292  (256,607) 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้   204  (7,668)  -  - 
           

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี   74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

     (หน่วย: พนับาท)  

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 
           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน   -  -  -  - 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี   74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี          

 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   -  -  -  - 

    74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี          

 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   -  -  -  - 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี   74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 

           

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่          

 (เทียบเท่ามลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทตอ่หุ้น) 28  0.0009  (0.0036)  0.0002  (0.0057) 

จาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น)   85,316,210  45,370,629  85,316,210  45,370,629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม  

         สว่นตํ่ากว่าทนุ         

   ทนุ      จากการเพิ่ม    รวม  สว่นได้เสีย  รวม 

   ที่ออกและ  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ  สดัสว่นการลงทนุ    สว่นของผู้ ถือหุ้น  ที่ไม่มี  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 หมายเหต ุ  ชําระแล้ว  มลูคา่หุ้น  จากการลดทนุ  ในบริษัทย่อย  ขาดทนุสะสม  บริษัทใหญ่  อํานาจควบคมุ  สทุธิ 

                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   6,337,341  4  153,537  (47,939)  (6,250,916)  192,027  -  192,027 

การเพิ่มทนุหุ้นสามญั 23  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 

                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   42,657,341  (32,754,991)  153,537  (47,939)  (6,415,622)  3,592,326  -  3,592,326 

การเพิ่มทนุหุ้นสามญั 23  5,064  (4,557)  -  -  -  507  -  507 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  -  74,887  74,887  -  74,887 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   42,662,405  (32,759,548)  153,537  (47,939)  (6,340,735)  3,667,720  -  3,667,720 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   ทนุที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     

 หมายเหต ุ  และชําระแล้ว  มลูคา่หุ้น  จากการลดทนุ  ขาดทนุสะสม  สทุธิ 

            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   6,337,341  4  153,537  (6,245,771)  245,111 

การเพิ่มทนุหุ้นสามญั 23  36,320,000  (32,754,995)  -  -  3,565,005 

ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  (256,607)  (256,607) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   42,657,341  (32,754,991)  153,537  (6,502,378)  3,553,509 

            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   42,657,341  (32,754,991)  153,537  (6,502,378)  3,553,509 

การเพิ่มทนุหุ้นสามญั 23  5,064  (4,557)  -  -  507 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  16,292  16,292 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   42,662,405  (32,759,548)  153,537  (6,486,086)  3,570,308 

 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

      (หน่วย: พนับาท) 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2561   2560  2561   2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน         

 กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี  74,887  (164,706)  16,292  (256,607) 
 ปรับรายการท่ีกระทบกําไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)         
  การปรับปรุงด้วย(รายได้)คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (204)  7,668  -  - 
  การปรับปรุงต้นทนุทางการเงิน  136  16,951  34  800 
  การปรับปรุงด้วยดอกเบีย้รับ  (105,837)  (46,815)  (239,073)  (181,197) 
  การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  15,442  20,487  (6,366)  (41,152) 

  การปรับปรุงด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  (252)  (3,621)  300  93 

  การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง  275,211  366,997  33,139  86,345 
  การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน(เพ่ิมขึน้)ลดลง  (715)  12,005  (371)  8,261 

  การปรับปรุงด้วยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้(ลดลง)  (13,959)  (17,634)  (15,436)  9,112 

  คา่เส่ือมราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจําหน่าย  83,417  88,464  13,445  19,131 
  การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ิน  362  62  251  640 
  การปรับปรุงด้วยหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  1,056  600  200,887  381,910 
  การปรับปรุงด้วยสํารองคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง(โอนกลบั)  2,858  (1,642,735)  2,858  (1,642,735) 
  การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  364  586  295  521 
  การปรับปรุงด้วยดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนี ้  (38,405)  -  (38,405)  - 
  การปรับปรุงด้วยรายได้อ่ืน  (15,373)  (18,994)  (40)  (19,464) 
  การปรับปรุงด้วยกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว  -  (509)  -  - 
  การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  3,307  5,078  90  (5) 
  การปรับปรุงด้วยค่าเผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร  -  13,302  -  - 
  การปรับปรุงด้วยโอนกลบั คา่เผ่ือจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ  (151,102)  (74,757)  (59,435)  (1,847) 
  การปรับปรุงด้วยโอนกลบั คา่เผ่ือจากการลดมลูค่าเงินมดัจําคา่ท่ีดิน  -  (12,076)  -  (12,076) 
   รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร(ขาดทนุ)  131,193  (1,449,647)  (91,535)  (1,648,270) 
  กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาํเนินงาน         
  ภาษีเงินได้จ่ายออก  (7,565)  (6,692)  (1,767)  (1,513) 
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน  -  (2,414)  -  (2,415) 
   กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  123,628  (1,458,753)  (93,302)  (1,652,198) 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

      (หน่วย: พนับาท) 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2561  2560  2561  2560 
             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         
  เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทนุชัว่คราว  359,115  (1,181,512)  48,606  (921,512) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในหุ้นของกิจการอ่ืน  (730,000)  -  (730,000)  - 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -  -  -  (878) 
  เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า  184  65  37  15 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสิทธิการเช่า  (60,647)  (72,992)  (599)  (181) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (876)  (83)  -  - 
  เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้  (719,000)  -  (1,035,593)  (578,992) 
  เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้  230,342  -  1,208,272  91,846 
  ดอกเบีย้รับ  108,665  42,766  96,620  39,277 
   กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (812,217)  (1,211,756)  (412,657)  (1,370,425) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         
  เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว  (50,139)  (130,189)  -  (30,000) 
  เงินสดท่ีผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีสิ้นซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเช่าการเงิน  (2,495)  (3,725)  (776)  (997) 
  ดอกเบีย้จ่าย  (3,866)  (10,050)  (13)  (1,252) 
  เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ  507  3,565,005  507  3,565,005 

   กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (55,993)  3,421,041  (282)  3,532,756 

             
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ  (744,582)  750,532  (506,241)  510,133 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  828,670  78,138  516,788  6,655 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  84,088  828,670  10,547  516,788 

             
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงนิสด         
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด         
1) ในระหวา่งปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสินค้าคงเหลือ  3,667  2,064  -  464 

2) ซือ้สินทรัพย์ถาวรโดย         
 - ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  - 
 - จ่ายเงินสด  (60,647)  (72,992)  (599)  (181) 
 รวม    (60,647)  (72,992)  (599)  (181) 

3) ในระหวา่งปีบริษัทได้รับโอนอาคารชดุเพ่ือชําระหนี(้หมายเหต ุ12)         
  - ลกูหนีเ้งินมดัจําค่าห้องชดุ  10,076  -  10,076  - 
  - ดอกเบีย้รับจากการผิดนดัชําระหนี ้  38,405  -  38,405  - 

      48,481  -  48,481  - 

             

4) ในระหวา่งปีบริษัทชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทย่อยโดยโอนสิทธิในอาคารชดุ(หมายเหต ุ12)  -  -  29,806  - 
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บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนในปี 2536 บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือธุรกิจเก่ียวกับการพฒันาและการค้า
อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทย้ายสํานกังานจดทะเบียนมาตัง้อยู่เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

สถานะของบริษัท  

(ก) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้พิพากษาคดีท่ี
อยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 ในข้อกล่าวหาร่วมกนัและ
สนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุติัให้สินเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 
ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดินปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่ง และเสนอขอซือ้หุ้นบริุมสิทธิ
ของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วถือครองอยู่ 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 จํากดั  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัท
ยอ่ยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดินจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินอิสระ
หนึ่งราย เพ่ือทําการประเมินราคาหลักประกันดังกล่าว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดมีราคาประเมินเท่ากับ 
12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดงักลา่วใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกบับคุคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูค่าบงัคบั
ขายของท่ีดินดงักลา่วสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงินประมาณ 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหาร
คาดวา่มลูค่าบงัคบัขายท่ีดินดงักลา่วมีจํานวนเงินประมาณ 5,800 ล้านบาท กรมบงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขายทอดตลาด
ท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560  ปรากฎว่าในวนัดงักลา่วเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้รับแจ้งคําสัง่งดการ
บงัคบัดคีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ซึง่การงด
การบงัคบัคดีดงักลา่วจะมีผลไปจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจึงได้ทํา
การงดการขายทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วตามคําสัง่ของศาลฎีกา ทัง้นี ้การท่ีศาลฎีกามีคําสัง่งดการบงัคบัคดีนัน้ 
สืบเน่ืองมาจากการท่ีจําเลยท่ี 3 ได้ย่ืนคําร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 ซึง่ศาลฎีกา
ได้ทําการนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 โดยศาลฎีกาได้มีคําสัง่ให้สําเนาคําร้องดงักล่าวให้เจ้า
พนกังานบงัคบัคดีและคู่ความท่ีเก่ียวข้องทราบโดยให้คู่ความท่ีเก่ียวข้องทําการคดัค้านคําร้องดงักล่าวภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัท่ีได้รับสําเนาคําร้อง และให้เล่ือนคดีไปนดัไต่สวนคําร้องดงักล่าวในวนัท่ี 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคําสัง่ให้งด
การบงัคบัคดี ไว้ในระหว่างท่ีศาลฎีกาวินิจฉยัชีข้าดคําร้องจนกว่าศาลฎีกาจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้เม่ือ
วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ศาลฎีกาได้ยกเลิกคําสัง่ท่ีให้งดการบงัคบัคดีตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบบัลงวนัท่ี 25 
ธันวาคม 2560 และยกเลิกวนันดัวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 และเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 กรมบงัคบัคดีได้กําหนดวนันดัขาย
ทอดตลาดท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วดงันี ้นดัท่ี 1 วนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 นดัท่ี 2 วนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 นดัท่ี 3 วนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2561 และนดัท่ี 4 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 โดยมีราคาเร่ิมต้นท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ 
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จํานวน 8,950.78 ล้านบาท โดยในการขายทอดตลาดครัง้แรกราคาเร่ิมต้นเท่ากบัราคาประเมินอ้างอิง หากไม่มีผู้ เข้าเสนอ
ราคา เจ้าพนักงานบงัคบัคดีจะปรับลดราคาเร่ิมต้นลงร้อยละ 10 ของราคาดงักล่าวสําหรับการขายแต่ละครัง้ แต่ราคา
เร่ิมต้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคาประเมินอ้างอิง ในกรณีเป็นการขายโดยการจํานองติดไปในการขายแต่ละครัง้
เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะหกัยอดหนีจํ้านองท่ีเป็นปัจจบุนัออกจากราคาประเมินอ้างอิงด้วย ทัง้นี ้ในกรณีมีเศษจะมีการปัด
เศษตามประกาศดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มี
คําสั่งคดีหมายเลขดําท่ี อม.ข.1/2561 ให้ยกเลิกคําสั่งงดการบังคับคดีตามรายงานกระบวนพิจารณา ฉบับวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2561 โดยให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีท่ีดินแปลงอ่ืนต่อไปได้ เว้นแตท่ี่ดินท่ีติดข้อพิพาทบางแปลง ให้งดการบงัคบั
คดีไว้จนกวา่ศาลจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561  บริษัทได้รับประกาศจากกรมบงัคบัคดีฉบบัลง
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนีร้วม 4 นดั ดงันี ้นดัท่ี 1 ใน
วนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 นดัท่ี 2 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 นดัท่ี 3 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 และนดัท่ี 4 ในวนัท่ี 19 
ธันวาคม 2561 และ เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักลา่ว มีผู้ประมลูซือ้ได้
ในราคา 8,914.07 ล้านบาท และผู้ประมลูได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินออกไปเป็นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ผู้ประมลูซือ้ได้นําเงินไปชําระกรมบงัคบัคดีจํานวน 3,819 ล้านบาท ตามทรัพย์ท่ีขาย
ทอดตลาดในคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558  ส่วนทรัพย์ท่ีเหลือในคดีแพ่ง
หมายเลขแดง 4007/2552 และคดีศาลล้มละลายกลางหมายเลขแดง ล.1249/2555 อยูร่ะหวา่งผู้ ร้องย่ืนคดัค้าน จํานวน 3 
คดี 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.365/2561 เร่ืองกรณีท่ีเจ้าพนกังานได้สัง่เพิกถอนคําสัง่แล้วผู้ ร้องจึงได้มาร้องต่อศาลเพ่ือเพิกถอน
คําสัง่เจ้าพนกังานพิทกัทรัพย์  โดยคดีผู้ ร้องได้มาย่ืนขอเพิกถอนการขายทอดตลาดวา่เป็นการขายทอดตลาดท่ีไมช่อบด้วย
กฎหมาย ศาลรับคําร้องเป็นคําคดัค้านและให้เรียกบริษัท โกลเด้น ว่าเป็นผู้คดัค้านท่ี 3 แล้ว ได้ทําการสืบพยานจนแล้ว
เสร็จ และนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2562 

คดีหมายเลขดําท่ี สล.438/2561เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาดท่ีดินของลกูหนีท่ี้ 2 (บริษัท เค แอนด์วีเอส อาร์ เอส 
การ์เด้นโฮม จํากดั) โดยคดีนีผู้้คดัค้านได้ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดว่าเป็นการขายทอดตลาดท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายและขอให้งดการบงัคบัคดีไว้ชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลได้มีคําสัง่รับทนายความของบริษัทเป็น
ทนายผู้ มีสว่นได้เสีย และให้เรียกวา่บริษัทวา่ผู้คดัค้านท่ี 2 แล้วกําหนดวนันดัสืบพยานในวนัท่ี 25 และ 26 เมษายน 2562 

ศาลแพ่งคดีถ.59/2561 เร่ืองการเพิกถอนการขายทอดตลาด คดีนีผู้้ ร้องได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด โดยอ้างว่า
การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายบริษัทได้ย่ืนคําคดัค้านฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2562 เน่ืองจากคดีนีย้งัไม่ได้มี
การส่งหมายนดัและสําเนาคําร้องให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ของผู้ ร้องทราบว่ามีการย่ืนคําร้องดงักล่าว อีกทัง้ท่ีดินท่ีพิพาท
ในคดีนีมี้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ รับจํานอง กรณีจงึมีเหตใุห้เล่ือนคดีออกไป โดยนดัใหมว่นัท่ี 20 มีนาคม 2562 

(ข) เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีของบริษัทและย่ืนอุทธรณ์แก่ท่ีประชุมใหญ่ของ     
ศาลฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกบัคําพิพากษาในสว่นของการกําหนดค่าแห่งความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้ร้องขอต่อท่ีประชมุใหญ่
ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูค่าค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ดงักลา่วยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 13.17 ล้านหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไปเม่ือใดและได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเทา่ใด  และ (2) หกัเงินท่ี
บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์
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ของรัฐดงักล่าวไปเป็นค่าจองหุ้นสามญัจํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกามี
คําสัง่ไมรั่บคําอทุธรณ์ดงักลา่ว 

(ค) เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กับ โกลเด้นและบริษัท โปรเกรส 
พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 68) ของ โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัท
เป็นผู้ มีอํานาจเบด็เสร็จในการประนอมหนี ้รวมถงึการบริหารจดัการในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงผู้ เดียว แบบ
ไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัลงนามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
จําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการอายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดั
ท่ีดิน การชําระหนีบ้างสว่นของการ์เด้นโฮมและค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ 
กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึง่โกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากบัต้นทนุทางการเงินท่ีบริษัทต้อง
เสียไป กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักลา่วหลงัหกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้วจะแบ่งกนั
ในสดัส่วนดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อย่างไรก็ตาม หากกําไรท่ีได้จาก
การขายต่ํากวา่ 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุติัจากโปรเกรสก่อนทําการขายท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุ
พ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้ว ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไมเ่รียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิ
ไลเ่บีย้ต่อกนัอีกต่อไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญาและความคลอ่งตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอน
หุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่บริษัท แตเ่ม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการ
ให้แก่โปรเกรสตามเดิม บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้น
จํานวน 30 ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้
ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของโกลเด้น
ให้แก่บริษัทแล้ว และอนุมติักรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อย่างไรก็ตาม บริษัทและ
โกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือชําระ
ค่าเสียหาย เน่ืองจากปัจจุบนัการ์เด้นโฮมได้ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าเจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้นัไป
เรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดีล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงาน
ตอ่ศาล เพ่ือขอยกเลกิการล้มละลายตามขัน้ตอนตอ่ไป 

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งโดยโจทก์ขอให้ (1) เพิกถอนสัญญาจัดการทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ฉบับลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  (2) เพิกถอนการแต่งตัง้และการจดทะเบียนกรรมการ (3) เพิกถอนมติ
กรรมการของบริษัท โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั (จําเลยท่ี 2)ตัง้แต่วนัท่ี 8 เมษายน 2559 และ(4)เพิกถอน
มติคณะกรรมการของบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (จําเลยท่ี 3) ตัง้แต่วนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 โดย
ศาลนดัชีส้องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ในคดีดงักล่าวทนายความของบริษัทมี
ความเห็นว่าการทําสญัญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทสามารถมีสิทธิในการ
ดําเนินการแทนบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (“บริษัท โกลเด้นฯ”) ในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี ้และการขายท่ีดินเพ่ือการจ่ายชําระค่าเสียหายต่อธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) (“ธนาคาร”) เพ่ือไม่ให้ต้องส่งผล
กระทบท่ีบริษัทฯจะต้องเพิ่มทนุในการชําระค่าเสียหายต่อธนาคาร แต่เม่ือการดําเนินการตามแนวทางของสญัญาตัง้แต่มี
การลงนามในเดือนตุลาคม 2558 จนปัจจุบนัยงัไม่ได้เกิดผลแต่อย่างใด แต่เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าท่ีดินพิพาท
ดงักลา่วติดภาระจํานองกบัธนาคาร ดงันัน้ การจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วนอกจาก (1) บริษัทโกลเด้นฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
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ท่ีดินจะดําเนินการภายใต้ความยินยอมของธนาคารในฐานะเจ้าหนีเ้ท่านัน้ หรือ (2) ธนาคารสามารถยึดเพ่ือขายท่ีดิน
ดงักลา่วได้เช่นกนั เพราะคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ถึงท่ีสดุและมีผลบงัคบัแล้ว และ
ในช่วงท่ีผ่านมาผลของความพยายามในการเจรจาของบริษัทฯกบัธนาคารก็สามารถบรรลแุนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้
ตลอดจนถงึการนําท่ีดินออกจําหน่ายได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากบริษัทโกลเด้นฯ ด้วยเหตนีุ ้แม้วา่จะมีการยกเลิก
เพิกถอนสญัญาจดัการทรัพย์สินฯ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี ้หรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
แต่ประการใด อีกทัง้ยงัเป็นการปลดภาระของบริษัทฯท่ีต้องให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นตามสญัญาดงักล่าวด้วย สืบเน่ือง
จากนดัในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ย่ืนคําร้องขอถอนฟ้องโดยศาลมีคําสัง่อนญุาตและให้โจทก์ถอนฟ้องได้และ
ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

เม่ือวนัท่ี17 มกราคม 2561 ตามคดีดํา พ.240/2561  เร่ืองขอให้ยกเลิกสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งปันผลประโยชน์ 
ระหว่างบริษัทกบับริษัท โปรเกรสฯ บริษัทต่อสู้ว่าจําเลยทัง้ 3 ฝ่าย ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสญัญา ฯ สญัญามีเง่ือนไข ดงักล่าว
ชดัเจนของหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย นดัสืบพยานในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ความเห็นเบือ้งต้นเห็นว่าคดีนีบ้ริษัทไม่ได้เป็น
ผู้ ทําผิดสญัญาจดัการทรัพย์สินฯ และในสญัญาฯดงักล่าวก็ระบุหน้าท่ีของบริษัทไว้ และได้มีการทําตามเง่ือนไขทกุอย่าง 
ดังนัน้คดีนีศ้าลชัน้ต้นน่าจะยกฟ้องโจทก์  โดยได้สืบพยานเสร็จสิน้แล้ว ศาลได้กําหนดนัดฟังคําพิพากษาในวันท่ี 18  
มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไขของหนีผิ้ดนดั
ชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารของบริษัทได้
ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงินในประเทศ 3 แห่งท่ีมีเง่ือนไขในการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้าน
บาท  ซึง่แสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจบุนั สถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีกลุ่ม
บริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับสินเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือทกุประเภทชัว่คราว ปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระหนีแ้ล้วทัง้
จํานวน 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัทได้ย่ืนหนงัสือ
ขอแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ใน
ขณะนี ้ไปวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมมลูคา่ 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัท
สามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าว
และได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจุบนับริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักล่าว และท่ีประชุม
รับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ีเป็นหลกัประกนั พบว่า มีผู้บกุรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจึง
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาจดัการทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจํานวน 51.93 ล้าน
บาท  

ต่อมาตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชมุรับทราบว่า 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคารในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหนี  ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งท่ียอดเงินเต็มจํานวน 
(ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้วจงึให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคูค่วามในคดีแพ่งเพ่ือ
จดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชุมรับทราบด้วยว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอม
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ความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการส่งเร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบั
คดีกับทรัพย์สินของบริษัทในสญัญา  ปัจจุบนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และ
บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งถึงการส่งเร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักล่าวข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแต่ประการ
ใด 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนังสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคารไม่สามารถรับ
ข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือแจ้งให้ดําเนินการ
(1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี  
ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนงัสือท่ี ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 
2560 (2) ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ปฎิบัติตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 
10,004,467,480 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้นี ้หากไมดํ่าเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการ
บงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสทิธิตามกฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจงึได้เข้าพบกบัผู้บริหารของธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคารรับทราบวา่บริษัทอยู่
ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะสามารถระดมทุนในเบือ้งต้นได้เพียง
พอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนุนการ
เพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 บริษัทได้มีหนงัสือถงึธนาคารกรุงไทย โดยได้สรุปข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัท่ีสําคญั ดงันี ้

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

2. ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาต่อทรัพย์ทัง้หมดอนัเป็นมลูเหตขุองความเสียหายต่อ
ธนาคาร โดยเงินท่ีได้รับจากการบงัคบัคดีจะได้นําไปชําระค่าเสียหายตามคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยจะยงัไม่
ดําเนินการบงัคบัคดีกบับริษัท 

3. หากการดําเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพย์สนิดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดได้เงินไมค่รบจํานวนคา่เสียหายตามคําพิพากษาของ
ศาลฎีกา บริษัทจะดําเนินการจดัหาเงินมาชําระคา่เสียหายตอ่ธนาคารตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 อยัการสงูสดุได้ย่ืนคําขอยดึทรัพย์ ณ ท่ีทําการ ต่อศาลฎีกา เพ่ือศาลได้โปรดออกหมายบงัคบั
คดีเพ่ือดําเนินการยึดและอายดัทรัพย์สินของจําเลย โดยโจทก์ได้ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของจําเลย พบว่าจําเลยท่ี 19 
(บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั) ซึง่ศาลได้พิพากษาให้ร่วมรับผิดเป็นเงินจํานวน 8,368.73 ล้านบาท  
ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 97 แปลง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ชีแ้จงวา่ 
การดําเนินการออกหมายบงัคบัคดีนัน้เป็นเพียงขัน้ตอนหนึ่งของการบงัคบัคดีเพราะขบวนการบงัคบัคดียงัจะต้องมีการ
รังวดัท่ีดินหลกัประกนั วาดแผนท่ีตัง้ของทรัพย์ กําหนดวนัขายทอดตลาด สดุท้าย เปิดประมลูขายทอดตลาด สําหรับกรณี
นีท่ี้ดินหลกัประกันตัง้อยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวดัสมุทรปราการ ดงันัน้การยึดทรัพย์บงัคบัคดี โจทก์ก็ต้องขอให้ศาลมี
หมายถึงศาลจงัหวดัสมทุรปราการเพ่ือให้ดําเนินการยึดแทน โดยความปรากฏเป็นท่ียติุแล้วว่า หนีห้รือจํานวนเงินท่ีศาล
ฎีกาพิพากษาให้บริษัทคืนแก่ธนาคารกรุงไทย  ก็เป็นยอดหนีเ้ดียวกนักบัคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทยได้มีการฟ้องท่ีศาลแพ่ง
ตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ีศาลแพง่ได้วินิจฉยั ดงันัน้หากมีการขายทรัพย์หลกัประกนัได้เงินมาเท่าไร ก็ต้องนําเงินมา
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ชําระตามคําพิพากษาของศาลฎีกาก่อนเพราะเป็นผู้ออกหมายบงัคบัคดี แต่เม่ือธนาคารกรุงไทยได้รับเงินดงักล่าวก็ต้อง
นํามาหกักบัหนีใ้นสว่นของคดีแพง่ ซึง่ถือวา่ธนาคารกรุงไทยได้รับการชําระหนีบ้างสว่นไปแล้ว 

ส่วนคดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 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 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี ้
แล้วเสร็จแก่โจทก์ และเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2560 ศาลพิพากษาในคดีแพ่งให้บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล 
พาร์ค จํากดั ชําระ 8,409,601,319.09 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี ของเงินต้น จํานวน 8,368,732,100 
บาท นับแต่ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 จนกว่าชําระเสร็จสิน้ ให้นําเงินท่ีบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากดันํามาชําระเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จํานวน 39 ล้านบาท มาหกัออกโดยให้หกัดอกเบีย้ก่อน หากเหลือให้หกั
เงินต้นต่อไป ให้ชําระค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  9,700,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของเงินต้น
ดงักล่าว นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549) จนกว่าชําระเสร็จสิน้ หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบ ให้นําทรัพย์
จํานองออกขายทอดตลาด หากไม่พอให้ยึดทรัพย์อ่ืนของบริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั และตาม
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เห็นว่าคดีแพ่งคดีนีเ้ป็นคดีท่ีธนาคารกรุงไทยจํากดั(มหาชน) ฟ้องบริษัท
โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั เป็นจําเลย ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับริษัทแตป่ระการใด เน่ืองจากคนละนิติบคุคล
ไมไ่ด้เก่ียวข้องกนั บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค ได้ย่ืนอทุธรณ์แล้วในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ในท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560  ผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจํานวน 140,668.67 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนบางส่วนแล้วจํานวน 
1,707 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 - 14 กรกฎาคม 2560 และจํานวน 1,925 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2560 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
   (หน่วย:ล้านบาท) 

มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  128.21 
 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  3,056.95 

* บริษัทมีการประเมินท่ีดินหลกัประกนัใหม่ ตามรายงานการประเมินราคาลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ของบริษัท เอส.
แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีราคาประเมินจํานวน 11,600 ล้านบาท และมีมลูค่า
บงัคบัขายสทุธิจํานวน 5,800 ล้านบาท (ในงบการเงินปี 2558 ราคาประเมินท่ีดินหลกัประกนัและมลูค่าบงัคบัขายสทุธิ 
ตามรายงานการประเมินราคาลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 จํานวนเงิน 12,749 ล้านบาท และ 8,924 ล้านบาท 
ตามลําดบั) 
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มลูค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักล่าวให้ได้ในราคา
สทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และมลูค่าหลกัประกันท่ีจะนํามาหกัมลูค่าค่าเสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาผู้
ดํารงตําแหน่งนกัการเมือง บริษัทจะนํามาหกัได้ไม่เกิน 8,368.73 ล้านบาท และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อบริษัท
และผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 บริษัทได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์หลกัประกนัดงักลา่ว ผู้ประมลูซือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้าน
บาท ซึง่สงูกวา่มลูค่าบงัคบัขายท่ีประมาณการไว้ แตปั่จจบุนับริษัทไม่สามารถกลบัรายการประมาณการหนีส้ินท่ีตัง้สํารอง
ไว้ได้ ในขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการจดัทําบญัชีของเจ้าพนกังานบงัคบัคดี จงึยงัไมส่ามารถทราบกําไรจากการโอนกลบัประมาณ
การคา่เสียหายข้างต้น 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมบญัชีต่างๆ ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยทางตรงและทางอ้อมซึง่บริษัท
มีอํานาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงในบริษัทยอ่ยดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ดงันี ้
     สดัสว่น (ร้อยละ) 

  
ลกัษณะธรุกิจ 

  
การถือหุ้น 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 31 ธนัวาคม
2560 

บริษัทย่อย        
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนา

การและให้บริการโรงแรมและ
รีสอร์ท 

 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  
       อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางตรง  99.90  99.90 

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 

(ถือหุ้นผ่านบริษัท ธานนท์  
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางอ้อม  99.99  99.99 

บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
(ถือหุ้นผ่านบริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั) 

 

พฒันาและให้บริการสนัทนา
การและให้บริการโรงแรมและ

รีสอร์ท 

 ทางอ้อม  99.99  99.99 

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

ให้เช่า ขาย ซือ้และ
ดําเนินงานด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ประกอบ
ธรุกิจโรงแรม 

 ทางอ้อม  99.99  99.99 
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รายการบญัชีระหวา่งกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ท่ีมีนยัสําคญัได้ถกูตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัท 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุสทุธิและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย ส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและภายใต้สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

เพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย
นี ้ซึง่ได้นําเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือใช้ในประเทศ 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม (เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายบญัชี) 

งบการเงินนีจ้ดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการ
เงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือล้านบาท  ยกเว้นท่ีระบไุว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

4. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมาย
เหตปุระกอบ งบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจํานวนหลาย
ฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้ แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักลา่วสว่นใหญ่จะ
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทํากบัลกูค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรับการรับรู้
รายได้ท่ีเกิดขึน้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้
ดลุยพินิจและพิจารณาข้อเทจ็จริงและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักลา่ว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น กําหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ งบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นํามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท เก็บไว้ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปสว่นรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสงูและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดใน
จํานวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมลูคา่น้อย 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทนุชัว่คราว ประกอบด้วย เงินลงทนุในเงินฝากประจํา และ เงินลงทนุในกองทนุเปิด จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในกองทุนเปิด
คํานวณโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และกําไรและขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับปรุงมลูค่า
ยติุธรรมรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ลูกหนีแ้ละค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเท่ากบัจํานวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ทัง้นี ้
โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีใ้นอดีตควบคูก่ารวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้ 

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทนุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ํากวา่ 

สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทนุ (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ํากวา่ 

ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่าก่อสร้าง 
ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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ต้นทนุของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสภาพและ
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  

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 
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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 
สโมสรสนามกีฬาและอ่ืนๆ 5, 20 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน 3 - 5, 20 
ยานพาหนะ 5 

สทิธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า สิทธิการเช่าตดัจ่ายตามอายุ
ของสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

   ปี 
สทิธิการเช่า - เกาะล้าน ชลบรีุ 27.33 
สทิธิการเช่าท่ีดินโครงการ Alix Bangkok Hotel  
     (เดิมช่ือโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล) 

30 

สทิธิการเช่าพร้อมสิง่ปลกูสร้าง - มาลบิบีูช รีสอร์ท เกาะสมยุ 7.56 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซือ้มาแสดงในราคาทนุ หกัคา่ตดัจําหน่ายสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

คา่ตดัจําหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท   ยกเว้นในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาสิน้สดุ
ของประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนดังกล่าวจะไม่ถูกตดัจําหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่า
หรือไมท่กุวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงันี ้

   ปี 
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์   5 
สญัญาแฟรนไชส์   5 
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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
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
จากการด้อยค่าโดยการลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ให้เท่ากบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและบนัทึกการปรับ
ลดมลูค่าในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือปรับลดสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีท่ีสินทรัพย์เหลา่นัน้
เคยมีการตีราคาเพิ่มขึน้มาก่อน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งได้
บนัทึกไว้ในปีก่อน ๆ เม่ือมีข้อบ่งชีว้่าการด้อยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง
โดยบนัทกึไว้ในบญัชีรายได้อ่ืน หรือนําไปเพิ่มสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จํานวนเงินท่ี
เกิดจากการกลบัรายการนีจ้ะต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชี (สทุธิจากคา่เส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวข้อง) 

ประมาณการหนีส้นิ 
กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท บันทึกประมาณการหนีส้ินตามภาระหนีส้ินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดภาระหนีส้ินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะต้องจ่ายชําระหนีต้าม
ภาระหนีส้นิดงักลา่วและสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเช่ือถือ กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณามลูค่า
ของประมาณการหนีส้ิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมลูค่าของประมาณการหนีส้ินตามประมาณ
การท่ีเหมาะสมท่ีสดุในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมลูค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงของ
เวลา จํานวนเงินประมาณการหนีส้นิท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายเพ่ือชําระหนีส้นิจะบนัทกึด้วยมลูคา่ปัจจบุนั 
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ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคํุานวณจากการประมาณจํานวนผลประโยชน์ท่ีพนกังาน
ควรได้รับเป็นการตอบแทนสําหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว้โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวด
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึน้ และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพันงวด
สดุท้าย ต้นทุนบริการในอดีตและกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่ม
บริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้การชําระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์
เกิดขึน้ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
หนีส้ินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
โดยใช้อตัราสว่นลดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจําเป็นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนีส้ิน เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดมลูค่า
ของสินทรัพย์ หนีส้ิน ตลอดจนหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้   ด้วยเหตดุงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึน้จริงจึงอาจแตกต่างไป
จากท่ีได้ประมาณการไว้ 
การประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํางบการเงินนีไ้ด้มีการสอบทานอย่างสม่ําเสมอการ
เปล่ียนแปลงการประมาณการทางบัญชีจะรับรู้ในงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนัน้ หรือจะรับรู้ในงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถ้าผลของการ
เปล่ียนแปลงมีผลตอ่ทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 

การใชวิ้จารณญาณ 
ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุต่อจํานวนเงินท่ี
รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วย  
- การจดัทํางบการเงินรวม : กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีอํานาจควบคมุโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผู้
ได้รับการลงทนุ 

- การจดัประเภทสญัญาเช่า 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ข้อมลูเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซึ่งมีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้องมี
การปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย 

- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
- การใช้ประโยชน์ของขาดทนุทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- การตีมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
- ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมลูคา่ของประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
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- ประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 
- การตีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั และท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเม่ืองาน
ก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ ซือ้หลงัจากได้รับชําระจากผู้ ซือ้ครบถ้วนแล้ว 

รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้ามีความไมแ่น่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการ
ได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจํานวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ มีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า หรือฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าท่ีขายไปแล้วนัน้ 

รายได้คา่เช่ารับรู้เป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

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 
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ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายจ่ายนัน้ ส่วนรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็น
รายจ่ายฝ่ายทนุได้บนัทกึรวมไว้ในบญัชีอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
สัญญาเช่าการเงนิ 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ี
เช่านัน้ๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ท่ีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย
มลูค่ายติุธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหกัด้วย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นต้นทนุทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหนีต้ามสญัญาเพ่ือทําให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนีส้ิน  ต้นทุนทาง
การเงินจะบนัทกึโดยตรงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สญัญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ยงัตกเป็นของผู้ ให้เช่าจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าดําเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า          
ต้นทุนทางการเงนิ 
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกนับนัทึกในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้ 
ยกเว้นในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะนํามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบีย้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตาม
สญัญาเช่าการเงินบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ 
ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินได้คํานวณจากผลกําไรสําหรับงวดโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
แสดงถงึผลกระทบทางภาษีสทุธิของผลแตกตา่งชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท วดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในงวดท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์
หรือจะต้องจ่ายชําระหนีส้ิน   การวดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สะท้อนให้เหน็ถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึน้ตามลกัษณะท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท คาดวา่จะได้รับประโยชน์จากราคา
ตามบญัชีของสนิทรัพย์และจ่ายชําระราคาตามบญัชีของหนีส้นิ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่ากําไรทางภาษีมีเพียงพอ
สําหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท เอคิว 
เอสเตทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ี
ไมไ่ด้รับรู้ในอดีตเท่ากบัจํานวนท่ีพบวา่มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีนัน้  กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลงด้วย
จํานวนท่ีพิจารณาแล้วเหน็วา่มีความน่าจะเป็น 
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ไม่ถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปท่ีจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่สําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินให้
ผู้ อ่ืนโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิ
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ี
มีสภาพคลอ่งได้ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะประมาณมลูคา่ยติุธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสมกบัแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยติุธรรมนัน้
ให้มากท่ีสดุ  
 ลําดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้
  ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 
  ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือ ทางอ้อม 
  ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้
ของมลูค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบ
เกิดขึน้ประจํา 

6. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึน้จากรายการกบับุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั กิจการนีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้น และหรือกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีกบับุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไว้ในงบการเงินรวมเกิดขึน้โดยใช้ราคาตามสญัญาหรือตามท่ีตกลงร่วมกนั 
(บางส่วนมีสัญญา บางส่วนไม่มีสัญญา และบางกรณีเป็นเร่ืองของการบริการเร่ืองการจัดการธุรกิจ และการ
บริหารงานโฆษณา ซึ่งเป็นบริการท่ีเฉพาะเจาะจง ไม่มีราคาตลาดให้อ้างอิง) ซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้อาจแตกต่างจากเกณฑ์ท่ี
พิจารณาสําหรับรายการกบับริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
ทัง้นีผู้้บริหารท่ีสําคญั หมายถึง บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม)่ 
รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีสิน้สดุ                
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้
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                                                (หน่วย:พนับาท) 
                   นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์ การกําหนดราคา 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการจดัการธรุกิจ บริษัทย่อยทางตรง
และทางอ้อม 

ปี 2561 ไตรมาสละ 5.53 ล้าน
บาท ปี 2560 ไตรมาส ละ 7.60 
ล้านบาท 

- - 22,100 30,400 

รายได้คา่เช่าท่ีดิน บริษัทย่อยทางตรง อตัราคา่เช่าเป็นรายไตรมาส 
ไตรมาสละ 3.00 ล้านบาท 
 

- - 12,000 12,000 

รายได้คา่เช่ายานพาหนะ บริษัทย่อยทางตรง อตัราคา่เช่าเป็นรายเดือน
เดือนละ 5,000 บาท 

- - 60 60 

รายได้คา่โทรศพัท์ บริษัทย่อยทางตรง อตัราคา่บริการคิดตามท่ีจ่าย
จริง 

- - 208 193 

ดอกเบีย้รับ บริษัทย่อยทางตรง อตัราร้อยละ 2.5 และ MLR 
ตอ่ปี 

- - 144,941 139,393 

คา่บริหารการขาย บริษัทย่อยทางตรง ร้อยละ 3 ของยอดขาย - - 3,777 4,727 

คา่สาธารณปูโภค บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 2,024 1,578 
คา่เช่ายานพาหนะ บริษัทย่อยทางตรง   

และทางอ้อม 
ปี 2561 อตัราคา่เช่าเป็นราย
เดือน เดือนละ 19,000 บาท ปี
2560 เดือนละ10,000บาท 

 
- 

 
- 

 
228 

 
120 

คา่เช่าพืน้ท่ี บริษัทย่อยทางตรง 
และทางอ้อม 

อตัราคา่เช่าเป็นรายเดือน เดือน
ละ 0.16 ล้านบาท 
 

- - 1,907 1,907 

คา่บริหารโครงการ 
(รวมอยู่ในต้นทนุโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีมีไว้เพ่ือขาย) 

บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - 34 902 

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - - 1,458 
รายได้คา่ก่อสร้าง บริษัทย่อยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั - - - 1,458 
รายได้จากการขายห้องชดุ กรรมการบริษัท ราคาตลาด 3,751 - - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
   (หน่วย:พนับาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  บริษัทย่อย         
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ทางตรง  -  -  177,179  177,179 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อย

ทางตรง 
  

- 
  

- 
  

66,038 
  

66,038 
รวม   -  -  243,217  243,217 
          
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย – สทุธิ 

(แสดงภายใต้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน) 
       

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส 
จํากดั  

บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
109,912 

  
109,912 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
323,698 

  
290,885 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
21,537 

  
21,537 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
51,516 

  
51,516 

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
6,088 

  
6,088 

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
24,274 

  
24,274 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
314,199 

  
224,408 

บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อย
ทางตรง 

  
- 

  
- 

  
70,446 

  
48,109 

รวม  -  -         921,670  776,729 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   -  -  (196,240)  (132,572) 
สุทธิ   -  -  725,430  644,157 
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   (หน่วย:พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
   ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2560  เพิ่มขึน้  (ลดลง)  ธนัวาคม 2561 
ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรองแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ         
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  
   อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 
บริษัทยอ่ยทางตรง 

 
 48,150   4,066  -  52,216 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   54,556   14,140  (11,128)  57,568 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   84,519   856  -  85,375 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   4,494   -  -  4,494 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   4,399   667  (251)  4,815 
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อม   11,556   950  (5,230)  7,276 
บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   14,124   5,255  (119)  19,260 
บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อม   13,161   1,070  (5,136)  9,095 
บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ 

 รีสอร์ท จํากดั 
 

บริษัทยอ่ยทางอ้อม 
 

 11,556   3,861  (4,824)  10,593 
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง   5,144   2,669  (109)  7,704 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้ 
แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 
บริษัทยอ่ยทางตรง 

 
 5,145   2,743  (184)  7,704 

รวม    256,804   36,277  (26,981)  266,100 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    (52,296)  (7,265)  24,930  (34,631) 
สทุธิ    204,508  29,012  (2,051)  231,469 
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   (หน่วย:พนับาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลอื 

   ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2560  เพ่ิมขึน้  (ลดลง)  ธนัวาคม  2561 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย - สทุธิ          

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   281,162   11,490  (2,000)  290,652 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   566,396   -  (80,000)  486,396 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   595,870   26,912  (3,000)  619,782 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  

   อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 

บริษัทย่อยทางตรง 

 

 489,224   115,087  (370,380)  233,931 

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 

จํากดั 

 

บริษัทย่อยทางตรง 

 

 127,669   4,000  (11,500)  120,169 

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   124,900   2,000  (19,690)  107,210 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   1,572,522   113,624  (425,500)  1,260,646 

บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง   313,173   247,880  (229,000)  332,053 

รวม    4,070,916   520,993  (1,141,070)  3,450,839 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

   

(1,520,161)  (182,373)  27,945  (1,674,589) 

สทุธิ    2,550,755   338,620  (1,113,125)  1,776,250 

 
บริษัทให้บริษัทยอ่ยกู้ ยืมเงิน โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.5 ตอ่ปีและร้อยละ MLR ตอ่ปี ทัง้นีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์
ให้บริษัทยอ่ยใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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   (หน่วย:พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์  2561  2560 

เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทยอ่ย      
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี      
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  37,083  37,083 

เจ้าหนีอ่ื้นบริษัทยอ่ย      
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  54,703   50,827  
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้ แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  15,153   23,170  
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อม  89   80  
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  1,795  1,795 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  7,903   37,693  
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  240   240  
รวม   79,883   113,805 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายบริษัทยอ่ย 
(แสดงภายใต้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน) 

  
   

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทยอ่ยทางตรง  24,854  24,854 

 

การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้า - ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

   (หน่วย:พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2561  2560 

สว่นท่ีค้างชําระไมเ่กิน 1 ปี     701,581  761,764 

สว่นท่ีค้างชําระมากกวา่ 1 ปี     4,180,245  4,585,900 

รวม     4,881,826  5,347,664 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     (1,905,460)  (1,705,029) 

สทุธิ     2,976,366  3,642,635 

บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือขาดทุนและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการจ่ายชําระของลกูหนีแ้ละจะบนัทกึรายการ “หนีส้ญูรับคืน” เม่ือสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ 
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การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไมมี่ภาระคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ย  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารซึง่เป็นรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภทของคา่ตอบแทน 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนๆ 15,837  15,137  15,837  15,137  
เบีย้ประชมุ 462  630  462  630  
โบนสั -  -   -  -   
คา่ท่ีปรึกษา 3,232  1,870 3,232  1,870 
คา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั 19,531 17,637 19,531 17,637 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 2,063  1,098  212  209 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 70,051  94,270  10,298  5,818 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 4,234  24,989  37  10,761 

เงินฝากธนาคาร - ประจํา 7,740  7,522  -  - 
ตัว๋แลกเงินอายไุมเ่กิน 3 เดือน -  700,791  -  500,000 
รวม 84,088  828,670  10,547  516,788 

เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามท่ีธนาคารกําหนด 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุติัให้บริษัท
ลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัสามแห่งรวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนี ้
บางสว่น จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2560 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้รับอนมุติัแล้ว)  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุติัให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึ่งรวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไมมี่หลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถึงวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2561 (ได้รับอนมุติัตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
แล้ว) 
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8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา -  1.50  -  20,000  -  - 
เงินกองทนุสว่นบคุคล 6.5  5-5.5  1,066,894  1,115,500  1,066,894  1,115,500 
หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด           
ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     290,509  193,988  -  193,988 
ซือ้ระหวา่งปี     445,791  2,260,045  -  1,874,495 
ขายระหวา่งปี     (736,300)  (2,164,033)  -  (2,068,483) 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้   
จริงจากการเปล่ียนแปลง 

     
 

      

มลูคา่     -  509  -  - 
ยอดคงเหลือ            
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     -  290,509  -  - 

รวม     1,066,894  1,426,009  1,066,894  1,115,500 
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รายละเอียดตัว๋แลกเงินคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือ เลขท่ีตัว๋ 
วนัท่ีครบ
กําหนด จํานวนเงิน 

วนัท่ีได้รับเงินหลงั
วนัสิน้งวด 

บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN023/2018 31 ม.ค. 62 418,312 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN024/2018 31 ม.ค. 62 253,396 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN025/2018 31 ม.ค. 62 96,105 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN026/2018 31 ม.ค. 62 85,254 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN027/2018 31 ม.ค. 62 74,927 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN028/2018 31 ม.ค. 62 69,420 - 
บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN029/2018 31 ม.ค. 62 59,235 - 

บริษัท แพลนเน็ต เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิง้ พีทีอี แอลทีดี จํากดั PLN030/2018 31 ม.ค. 62 10,245 - 

รวม   1,066,894  
 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้อนมุติัให้บริษัท
ลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัสามแห่งรวมทัง้สิน้จํานวน 1,600 ล้านบาท (ไม่มีหลกัประกนั) อตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 - 6.0  ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 11 - 17 สิงหาคม 2560 บริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนี ้
จํานวน 1,600 ล้านบาท ออกไปอีกจนถึงสิน้เดือนพฤศจิกายน 2560 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
14/2560) และบริษัทได้มีการต่อระยะเวลาตราสารหนีบ้างสว่น จํานวน 500 ล้านบาท ไปอีกจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2561 (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุติัจดัตัง้กองทนุส่วน
บุคคล เพ่ือลดภาระในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทได้ทําสญัญาแต่งตัง้บริษัทจดัการกองทนุส่วนบุคคลกบั
บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง เพ่ือบริหารจดัการการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภทตัว๋แลกเงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 6 
เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุในอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุโดยใช้มลู
ทรัพย์สินทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัเป็นฐานในการคํานวณ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทโอนทรัพย์สินจํานวน 
1,100 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจดัตัง้กองทนุสว่นบคุคล  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกสญัญา
แต่งตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวม โซลาลิส จํากดั ในการบริหารกองทนุสว่นบคุคลและขอรับหลกัทรัพย์คืนซึง่จะมีผลใน
วนัท่ี 22 มีนาคม 2561 บริษัทรับหลกัทรัพย์ โดยเป็นยอดสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว คืนแล้วในวนัท่ี 
28 มีนาคม 2561 
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ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 19/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ได้อนมุติัให้บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่
ลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่รวมทัง้สิน้ 200.79 ล้านบาท (ไมมี่หลกัประกนั) อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกําหนดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 และบริษัทได้มีการตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปอีกจนถงึวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทและบริษัทย่อย
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทไม่เก่ียวข้องสองแหง่ โดยผู้กู้ ได้แจ้งความจํานงมายงับริษัทวา่จะไมอ่อกตัว๋แลก
เงินรุ่นใหม่ให้กบับริษัทและบริษัทย่อยแต่ขอทําสญัญาช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทแทนการชําระหนีต้ามตัว๋แลก
เงินให้กบับริษัทและ    บริษัทย่อย ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยมีวงเงินกู้  514.60 ล้านบาท และ 204.40 ล้าน
บาท อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.0 ต่อปี และ 5.5 ต่อปี ตามลําดบั วนัครบกําหนดชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม 2561 (หมายเหต ุ10) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทต่อระยะเวลา
ตัว๋แลกเงินท่ีครบกําหนดภายในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2561 จํานวน 3 ฉบบั เป็นเงิน 118.46 ล้านบาท ออกไป
อีก 6 เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ไมเ่กินวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2561 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทต่อระยะเวลาตัว๋
แลกเงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ท่ีครบกําหนดในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 จํานวน 7 ฉบับ เป็นเงินต้น 
1,027.57 ล้านบาท และดอกเบีย้ จํานวน 17.65 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยได้ต่อระยะเวลาตัว๋ไป
จนถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทต่ออายตุัว๋แลก
เงินทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,066.89 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุติัให้บริษัทต่ออายตุัว๋แลกเงิน
ทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,072.16 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุติัให้บริษัทตอ่อายตุัว๋แลกเงิน
ท่ีครบกําหนดชําระในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 จํานวน 8 ฉบบั เป็นเงิน 1,072.16 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
6.50 ตอ่ปี โดยได้ตอ่ระยะเวลาตัว๋ไปจนถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
บริษัทอ่ืน - สทุธิ        
- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 10,046  16,675  -  - 

- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 111,040  116,554  24,995  36,750 
รวม 121,086  133,229  24,995  36,750 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั – สทุธิ 

(หมายเหต ุ6) 
       

- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ -  -  243,217  243,217 

- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ -  -  956,899  848,665 
รวม -  -  1,200,116  1,091,882 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
บริษัทอ่ืน -สทุธิ 121,086  133,229  1,225,111  1,128,632 
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การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน        
อยูใ่นกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้ -  -  -  - 
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลา
การชําระหนี ้

       

- ไมเ่กิน 3 เดือน 4,052  5,033  -  - 
- มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,255  1,639  -  - 

- มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 2,217  1,594  -  - 
- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 1,576  8,463  -  - 
รวมลกูหนีก้ารค้า 10,100  16,729  -  - 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -  - 
สทุธิ 10,046  16,675  -  - 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

ลกูหนีอ่ื้น 6,835  129,028  689  124,602 
ลกูหนีอ่ื้น – ชดเชยคา่เสียหาย 

จากคดีความ -  33,600  -  33,600 
ลกูหนีส้รรพากร 37,821  35,664  -  - 
เงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 44,325  53,167  21,151  29,115 
ดอกเบีย้ค้างรับ 250  3,762  211  2,699 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 6,631  10,798  2,139  1,474 
อ่ืนๆ 16,546  8,986  2,173  3,711 
รวม 112,408  275,005  26,363   195,201 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,368)   (158,451)  (1,368)   (158,451) 
สทุธิ 111,040  116,554  24,995   36,750 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
(หมายเหต ุ6) -  

 
-  1,200,116  

 
1,091,882 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 121,086  133,229  1,225,111  1,128,632 
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ลูกหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 

เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ20บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกนัในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ีขายเป็นลกูหนี ้
อยา่งไรก็ตาม ลกูหนีร้ายดงักลา่วได้เลกิกิจการไปแล้ว บริษัทจงึได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนมุติัตดัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูทางบญัชี เน่ืองจากปัจจบุนัลกูหนีร่้วมในคดีทัง้หมดถกูพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดและล้มละลาย บริษัทจึงไม่สามารถ
เรียกให้ชําระเงินคืนได้อยา่งแน่นอน 

10. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั 488,658  -  447,398  - 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6 ) -  -  1,776,250  2,550,755 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 488,658  -  2,223,648  2,550,755 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  - 
เพิ่มขึน้ 719,000  514,600 
ลดลง (230,342)  (67,202) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 488,658  447,398 
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รายละเอียดเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

ช่ือ 
ประเภท
สญัญา 

วนัท่ีครบ
กําหนด จํานวนเงิน 

วนัท่ีรับเงินหลงั 
วนัสิน้งวด 

จํานวนเงินรับเงิน
หลงัวนัสิน้งวด 

บริษัท กรุงไทยแลนด์    
ดีวีลอปเม้นท์ จํากดั เงินกู้  28 ก.พ. 62 447,398 

มกราคม ถงึ กมุภาพนัธ์ 
2562 

 
35,253 

บริษัท ไทยฟิลาเทก็ซ์ 
จํากดั (มหาชน) เงินกู้  28 ก.พ. 62 41,260 

มกราคม ถงึ กมุภาพนัธ์ 
2562 

 
41,260 

รวม   488,658  76,513 

 
(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือ 
ประเภท
สญัญา 

วนัท่ีครบ
กําหนด จํานวนเงิน 

วนัท่ีได้รับเงินหลงั    วนั
สิน้งวด 

จํานวนเงินท่ีได้รับ
เงินหลงัวนัสิน้งวด 

บริษัท กรุงไทยแลนด์    
ดีวีลอปเม้นท์ จํากดั เงินกู้  28 ก.พ. 62 447,398 

มกราคม ถงึ กมุภาพนัธ์ 
2562 

 
35,253 

รวม   447,398  35,253 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยทําสญัญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุคลไมเ่ก่ียวข้องกนัสอง
แหง่ โดยทําสญัญาเงินกู้ ยืมระหวา่งกนั จํานวน 2 ฉบบั เป็นเงินจํานวน 514.6 ล้านบาท และ 204.4 ล้านบาท ตามลําดบั 
ครบกําหนดคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี และร้อยละ 5.5 ตอ่ปี 
ตามลําดบั ไมมี่หลกัทรัพย์คํา้ประกนั (หมายเหต ุ8) 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทตอ่สญัญากู้ ยืมท่ี
ครบกําหนดในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานวน 2 ฉบบั เป็นเงิน 488.66 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ต่อปี และ 
6 ตอ่ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ให้บริษัทต่อสญัญากู้ ยืมท่ีครบกําหนดใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2562 มีมติอนมุติัจํานวน 2 ฉบบั เป็นเงิน 460.01 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปีและ 6 ตอ่
ปี โดยขอขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ให้บริษัทต่อสญัญากู้ ยืมท่ีครบกําหนด
ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุติัจํานวน 1 ฉบบั เป็นเงิน 412.14 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ตอ่ปี โดยขอ
ขยายระยะเวลาชําระคืนในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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11. สนิค้าคงเหลือ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

สนิค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์        

ราคาทนุ 2,506,736   2,721,157   1,191,433  1,205,897 

หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสนิค้าคงเหลือ (335,495)   (469,091)  (79,324)  (130,637) 

สทุธิ 2,171,241   2,252,066   1,112,109  1,075,260 

        

สนิค้าคงเหลือในธุรกิจขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
12,472  

 
11,720   -  

 
- 

รวม 2,183,713   2,263,786   1,112,109  1,075,260 

ท่ีดินรอพฒันา        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 180,586  180,586  139,779  139,779 

เพิ่มขึน้ -  -  -      - 

โอนออกไปสนิค้าคงเหลือ -  -  -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 180,586  180,586  139,779  139,779 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (97,858)  (105,980)  (93,779)  (101,901) 

ท่ีดินรอพฒันา-สทุธิ 82,728  74,606  46,000  37,878 

รวมสนิค้าคงเหลือทัง้สิน้ 2,266,441  2,338,392  1,158,109  1,113,138 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางสว่นซึง่มีราคาทนุ 5.02 ล้านบาท และมลูคา่สทุธิ
ตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท ไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,252,066 1,075,260 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่ง
ปี 

104,423 43,470 

บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 8,559 - 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี (274,206) (51,423) 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายในระหวา่งปี 133,596 51,313 
มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ (53,197) (6,511) 
โอนคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 
โอนสนิค้าคงเหลือไปสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,171,241 1,112,109 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผ่ือผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 สรุปได้ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 469,091 130,637 
บวก ตัง้สํารองเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ 1,305 1,304 
หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (134,901) (52,617) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 335,495 79,324 

ในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาสินทรัพย์อิสระหลายแห่ง ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูกบัตลาดและวิธีคิดจากต้นทนุ พบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากว่ามลูค่า
ตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงจํานวน 335.50 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ79.32 
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางสว่นพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมตามท่ี
กลา่วไว้ในหมายเหต ุ21.2 และคํา้ประกนัคดีความท่ีศาลของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซึง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  

(หมายเหต ุ21.2) 263,249  265,316  -  - 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 270,141  272,208  6,892  6,892 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาค่านายหน้าเเละสญัญาเเต่งตัง้
ตวัแทนบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกนัคดีความตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 
ทัง้นีค้า่นายหน้ามีอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนั เเละคา่ธรรมเนียมตวัเเทนมีอตัราร้อยละ 1.5 ของราคาซือ้
ท่ีตกลงกนัเเต่ไม่เกินจํานวน 150 ล้านบาท โดยบริษัทดงักล่าวจะได้รับชําระค่าตอบแทนดงักล่าวเม่ือการขายท่ีดิน
สําเร็จเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 บริษัทดงักลา่วได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายคา่ธรรมเนียม
ตวัแทนโดยให้บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นรายเดือน ๆ ละ 1.50 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตัง้เเต่
เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 2559 รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยค่าธรรมเนียมรายเดือนทัง้หมดนีถื้อเป็นส่วน
หนึง่ของคา่ธรรมเนียมตวัเเทนดงักลา่ว 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 บริษัทมีหนังสือถึงผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือขอให้
หยุดการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 
บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาสําหรับโครงการดงักลา่วจํานวน 453.41 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2559 ผู้ รับเหมาขอนําเงินเบิกลว่งหน้าท่ีคงค้างอยู่จํานวน 80,013,403.32 บาท (ยอด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) 
มาหกัเป็นค่างวดผลงาน, ค่างานเพิ่มดําเนินการแล้วท่ีตกลงกนั และเงินประกนัผลงาน โดยเงินท่ีจะนํามาหกัเงินเบิก
ลว่งหน้านี ้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 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมติให้คืนเงินจองให้แก่ลกูค้าท่ีขอยกเลกิสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด) ได้รับโอนห้องชุดเพ่ือรับ
ชําระหนีจ้ากบริษัทจํานวน 8 ห้อง มลูค่าทรัพย์สินตามสญัญาซือ้ขายจํานวน 29.81 ล้านบาท (ตามท่ีกลา่วในหมาย
เหต ุ12 )  

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 บริษัทย่อยถกูฟ้องจากบริษัท แมทริค จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ รับเหมาในโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทขอให้หยดุการก่อสร้าง หมายเลขคดีดําท่ี พ.5671/2561 ข้อหาผิดสญัญาจ้างทําของ บริษัท
ดงักลา่วเรียกค่าเสียหายเป็นเงินทนุทรัพย์จํานวน 111.19 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนคําร้องขอขยาย
ระยะเวลาย่ืนคําให้การโดยศาลได้นดัสืบพยานในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่เป็นวนันดัชีส้องสถานและกําหนดแนว
ทางการดําเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ศาลได้สอบถามคู่ความทัง้สองฝ่ายแล้ว คู่ความทัง้สองฝ่ายประสงค์ท่ีจะตกลง
กนั โดยให้ศาลส่งสํานวนไปยงัศนูย์ไกลเ่กล่ียและประนอมข้อพิพาทของศาลแพ่ง และได้นดัไกล่เกล่ียและฟังผลการ
ไกลเ่กล่ียในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

12. สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ -  -  -  - 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา -  -  -  - 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ - สทุธิ -  -  -  - 
        
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน 850,109  850,109  850,109  850,109 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา (850,109)  (850,109)  (850,109)  (850,109) 
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน - สทุธิ -  -  -  - 
รวมเงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ -  -  -  - 

        
โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูในระหว่างปี -  12,076  -  12,076 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้รับคืนเงินมัดจําค่าห้องชุดจํานวน 2 ล้านบาท และได้รับโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการชําระหนี ้หลกัประกนัดงักลา่วมีเง่ือนไขให้ลกูหนีมี้สิทธิซือ้คืน ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ลกูหนีโ้อนกรรมสทิธ์ิ  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2561 บริษัทได้รับหนงัสือขอโอนทรัพย์ชําระหนีโ้ดยลกูหนีจ้ะทําการโอนห้องชุดทัง้หมดรวมเป็น
มลูค่า 48.49 ล้านบาท เพ่ือชําระภาระหนีค้งค้างทัง้หมดท่ีมีกับบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยเงินมดัจําและดอกเบีย้ผิดนดั
ชําระ) ภายในวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 โดยลกูหนีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและภาษีการโอนกรรมสิทธ์ิสินทรัพย์
ดงักลา่วทัง้สิน้ 
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เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษัททําสญัญาโอนสิทธิตามหนงัสือประนีประนอมยอมความขอโอนทรัพย์ชําระหนี ้ลง
วนัท่ี 28 เมษายน 2561 ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 

ตอ่มาวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 บริษัทยอ่ยรับโอนห้องชดุจากบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ จํานวน 8 ห้อง รวมเป็นเงิน 
29.81 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิแล้วเม่ือวนัท่ี  29 มิถนุายน 2561 ซึง่บริษัทย่อยได้บนัทกึ
ไว้ภายใต้บญัชีสนิค้าคงเหลือ (หมายเหต ุ11) และบริษัทรับรู้ดอกเบีย้รับผิดนดัชําระภายใต้บญัชี “รายได้อ่ืน” ในงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จแล้ว (หมายเหต ุ24) 

13. เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
     (หน่วย:พนับาท) 
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2561  2560  2561  2560 
          
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 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ       (820,261)  (820,261) 
สทุธิ       -  - 
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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 นับจากวนัทําสญัญา  ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
(ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง) โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่าย
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นจํานวน 119.79 ล้าน
บาทแล้ว และบันทึกหนีส้ินรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

บริษัทบนัทกึถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท)

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

ณ วนัซือ้สนิทรัพย์  
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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14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 บริษัททําบนัทกึข้อตกลงเบือ้งต้นในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทแห่งหนึ่ง จากบคุคลท่ี
ไม่เก่ียวข้องกนั โดยบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะซือ้และรับโอนหุ้นสามญัไม่ต่ํากว่า 1.5 ล้านหุ้น โดยมีมลูค่ารวมไม่เกิน 
จํานวน 900 ล้านบาท และในระหว่างเดือนกนัยายน ถึง ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้ว จํานวน 730 
ล้านบาท  สว่นจํานวนเงินคงเหลืออีก 170 ล้านบาท จะครบกําหนดชําระภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  โดยแสดงไว้
ภายใต้บญัชี “เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน”ในงบแสดงฐานะการเงิน ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 และ
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทจ่ายชําระคา่หุ้นเพิ่มจํานวน 24 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลําดบั 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 บริษัทรับโอนหุ้นจากผู้ขายจํานวน 1,500,000 หุ้น(ในราคาหุ้นละ 600 บาท )ทัง้นีบ้ริษัท
ได้รับหนงัสือยืนยนัจากผู้ขายว่าไม่มีกําไรจากการขายหุ้นสามญัให้แก่บริษัท ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ 
ณ ท่ีจ่าย จากการซือ้เงินลงทนุในครัง้นี ้

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง - โครง
การกฤษดาดอย -  -  276,087  282,023 

สทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า - 
บางกอกฟรีเทรดโซน 126,386  141,051  

 
-  

 
- 

รวม 126,386  141,051  276,087  282,023 

การเปล่ียนแปลงของมลูค่าสทุธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีแสดงในงบการเงินรวมในระหว่างปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
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 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า - บางกอกฟรีเทรดโซน  
ราคาตามมลูคา่ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 256,729 
เพ่ิมขึน้ - 
(ลดลง) (7,256) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 249,473 
เพ่ิมขึน้ 320 
(ลดลง) (14,985) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 234,808 
  คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 108,422 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 108,422 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 108,422 
มลูคา่สทุธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 141,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 126,386 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าซึ่งได้มาจากการซือ้ธุรกิจของ
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่ายุติธรรมตาม
รายงานการประเมินมลูคา่ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ของ บริษัท เอส แอล สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จํากดั ผู้ประเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) โดยการประเมินมลูค่าด้วยวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) จํานวนประมาณ 155.00 ล้านบาท ซึง่มีอายใุนสทิธิการเช่าคงเหลือประมาณ 19 ปี  

การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าสทุธิตามบญัชี ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการใน
ระหวา่งปี2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
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 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน  
สว่นปรับปรุง

ท่ีดิน  
สินทรัพย์ระหวา่ง

ก่อสร้าง  รวม 
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง -        

โครงการกฤษดาดอย        
ราคาตามมลูคา่ยติุธรรม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 184,828  105,294  -  290,122 
เพ่ิมขึน้ -  -  877  877 
โอนเข้า (โอนออก) -  877  (877)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 184,828  106,171  -  290,999 
เพ่ิมขึน้ -  -  -  - 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 184,828  106,171  -  290,999 
คา่ตดัจําหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560      -  3,001  -  3,001 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี -  5,975  -  5,975 
โอนออก -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  8,976  -  8,976 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี -  5,936  -  5,936 
โอนออก -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  14,912  -  14,912 
คา่เผ่ือการด้อยคา่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  -  - 
ตดับญัชี -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        
     และ 2561 -  -  -  - 
มลูคา่สทุธิทางบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 184,828  97,195  -  282,023 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 184,828  91,259  -  276,087 
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16. ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสทิธิการเช่า 

16.1 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ประกอบด้วย: 

 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
       เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ  สโมสร  ติดตัง้และอปุกรณ์     
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 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 
เพ่ิมขึน้ -  13,895  -  2,232  44,520  60,647 
โอนเข้า (โอนออก) -  130,226  -  34,052  (164,405)  (127) 
จําหน่าย -  -  -  (3,767)  -  (3,767) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 295,105  903,186  27,377  249,123  102,650  1,577,441 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  159,474  14,635  119,868  -  293,977 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  32,813  1,080  29,667  -  63,560 
จําหน่าย -  (70)  -  (55)  -  (125) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  192,217  15,715  149,480  -  357,412 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  37,266  1,068  29,804  -  68,138 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  -  (64)  -  (64) 
จําหน่าย -  -  -  (3,644)  -  (3,644) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  229,483  16,783  175,576  -  421,842 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  78,700  -  3,319  3,302  85,321 
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการด้อยค่าระหว่างปี -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  78,700  -  3,319  3,302  85,321 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
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 

ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 295,105  595,003  10,594  65,435  99,348  1,065,485 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - - - 4,793 - 4,793 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 295,105  595,003  10,594  70,228  99,348  1,070,278 
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 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เคร่ืองตกแตง่   
       ติดตัง้และ   
   อาคารและ  สโมสร  อปุกรณ์   
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  รวม 
ราคาทุน          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 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 
เพ่ิมขึน้ -  -  -  599  599 
จําหน่าย -  -  -  (304)  (304) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,754  67,294  27,056  60,927  162,031 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  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 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  1,236  1,016  4,337  6,589 
จําหน่าย -  -  -  (304)  (304) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  59,291  16,479  56,600  132,370 
          
มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
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 

          
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 6,754  8,003  10,577  3,369  28,703 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  958  958 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,754  8,003  10,577  4,327  29,661 

มลูค่าต้นทนุของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษัท ซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริษัทยงั
สามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหลา่นัน้ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวนเงินรวมประมาณ 
101.89  ล้านบาท และ 97.61 ล้านบาท ตามลําดับ (ของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีจํานวนเงินประมาณ 
140.52 ล้านบาท และ 119.90 ล้านบาท ตามลําดบั) 
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16.2 สทิธิการเช่า – สทุธิ  

 การเปล่ียนแปลงของมลูคา่สทุธิตามบญัชี ของสิทธิการเช่าท่ีแสดงในงบการเงินรวม สําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ราคาทนุ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 298,242 

เพิ่มขึน้ - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 298,242 

เพิ่มขึน้ - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 298,242 

คา่ตดัจําหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 35,292 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7,424 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 42,716 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7,490 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 50,206 

คา่เผ่ือการด้อยคา่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153,730 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สําหรับปี - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 153,730 

มลูคา่สทุธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 101,796 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 94,306 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สทิธิการเช่าประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 2561  2560 

สิทธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สทิธิการเชา่ท่ีดินเกาะล้าน ชลบรีุ 70,852  74,179 
ข) สทิธิการเชา่โครงการมาลบิบีูช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 15,408  19,260 
ค) สทิธิการเชา่ท่ีดินโครงการ Alix Bangkok Hotel  
    (เดิมช่ือโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล) 

 
8,046  

 
8,357 

รวม 94,306  101,796 

สิทธิการเช่าเป็นสญัญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน ประมาณ 81 ไร่ท่ีเกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ ของบริษัทย่อยทางอ้อม 
เพ่ือพัฒนาทําธุรกิจ รีสอร์ท มีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 27 ปี มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันซือ้ธุรกิจ 
จํานวน 248 ล้านบาท ทัง้นีใ้นเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูคา่
สิทธิการเช่าดังกล่าวโดยมีราคาประเมินเท่ากับ 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากบัอายุสิทธิการเช่าและคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
และจากท่ีคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยังไม่มี
รายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี     4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญา
รับโอนสิทธิหน้าหาดกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง เพ่ือจะได้มีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลูกค้าจาก
โรงแรมมาลงเลน่ท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่ารับ
โอนสิทธิดังกล่าวเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้เซ็นหนังสือแสดงเจตจํานงกับบริษัทใน
ตา่งประเทศแหง่หนึง่เพ่ือจดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทตา่งประเทศดงักลา่วขอชะลอการเซน็สญัญาบริหารจดัการ
โรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย จึงทําให้
แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษัทต่างประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือ
แจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  บริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท ในเดือน
มีนาคม 2560 บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูคา่สิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 
79.40 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่า
สิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็นมลูค่าปัจจบุนั ในการประเมินราคาดงักลา่วอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ี
บริษัทถูกระงับการให้สินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็น
สาระสําคญัในความสามารถท่ีจะดําเนินการพฒันาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ใน
ปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1(ก) โดยข้อมลูตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัใน
การหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ข้อจํากัดของราคาค่าเช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ 
ดงันัน้อตัราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาล
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อาย ุ23.3 ปี ควบคู่กบัความเส่ียงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทได้บนัทึกค่าเผ่ือจากการด้อยค่าของ
สทิธิการเช่า ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 153.73 ล้านบาท     

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจาก
บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนัรายหนึ่ง เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม มลูค่าสิทธิการเช่ารวมภาษีมลูค่าเพิ่มมีจํานวน
เงิน 28.90 ล้านบาท มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี 6 เดือน 19 วนั (ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ31) 

17. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 คา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟท์แวร์ 
  

สญัญาแฟรนไชส์ 
  

งานระหวา่งทํา 
  

รวม 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 7,607  1,000  618  9,225 
เพ่ิมขึน้ 83  -  -  83 
โอนออก -  -  (618)  (618) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 7,690  1,000  -  8,690 
เพ่ิมขึน้ 876  -  -  876 
โอนเข้า 127  -  -  127 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 8,693  1,000  -  9,693 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,971  259  -  3,230 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,494  195  -  1,689 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,465  454  -  4,919 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,568  200  -  1,768 
โอนเข้า  64  -  -  64 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,097  654  -  6,751 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  546  -  546 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  346  -  346 
        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,225  -  -  3,225 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,596  -  -  2,596 
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 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

คา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
  

รวม 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,601  4,601 
เพ่ิมขึน้ -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,601  4,601 
เพ่ิมขึน้ -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4,601  4,601 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2560    
     และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,737  2,737 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 920  920 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,657  3,657 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,864  1,864 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 944  944 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเฟรนไชส์กบับริษัท พิซซ่า 31 จํากดั ซึง่อนญุาตให้บริษัทย่อยได้
สิทธิในการพฒันาและดําเนินงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “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  

สิทธิการพฒันาจะมีผลบงัคบัเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2558 สว่นสิทธิในการดําเนินงานของแต่ละสาขา
จะมีผลบงัคบัเป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีสาขานัน้ได้รับการอนมุติัให้ดําเนินงานโดยบริษัท พิซซ่า 31 จํากดั สิทธิการ
พฒันาและสิทธิในการดําเนินงานสามารถต่อสญัญาอตัโนมติัหลงัจากครบ 5 ปี ของแต่ละรอบ ถ้าบริษัทแจ้งความ
จํานงแก่บริษัท พิซซ่า 31 จํากัด เป็นลายลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันสิน้สุดสญัญา บริษัทได้ยกเลิก
สญัญาดงักลา่วแล้วตัง้แตว่นัท่ี 8 สงิหาคม 2559 ในปี 2560 บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ไว้ทัง้จํานวนแล้ว 

 
 
 
 
 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 218 
 

18. สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 
  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ  -  -  -  - 
ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 

  
 

    
 

  

- ขาดทนุสะสมทางภาษี  -  (7,846)  -  - 
- กําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ชัว่คราว 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
- ประมาณการหนีส้นิจากการยกเลกิสญัญา  -  (20)  -  - 
- ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียรอาย ุ  -  (6)  -  - 
- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  204  204  -  - 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  204  (7,668)  -  - 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งรายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไร(ขาดทนุ)ทางบญัชีโดยใช้
อตัราภาษีสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีทางบญัชี 74,683  (157,038)  16,292  (256,607) 

        
ภาษีเงินได้คํานวณในอตัราร้อยละ 20  (14,937)  31,408  (3,258)  51,321 
บวก (หกั) : ผลกระทบทางภาษีของ        
รายไ ด้ ท่ี ไ ด้ รับยก เ ว้นทางภาษี  และ
คา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถนํามาหกัภาษีได้ (65,932)  (85,365)  (46,879)  (55,386) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่
รับรู้ 81,073  46,289  50,137  4,065 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 204  (7,668)  -  - 
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รายละเอียดของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
   บนัทกึเป็น (คา่ใช้จ่าย) รายได้ใน  
     

กําไร 
 กําไรเบด็เสร็จอ่ืน   

  31 ธนัวาคม 2560  สําหรับปี  สําหรับปี  31 ธนัวาคม 2561 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

- ขาดทนุสะสมทางภาษี  -  -  -  - 

- ประมาณการหนีส้ินจากการยกเลิก
สญัญา 

  
353 

  
- 

  
- 

  
353 

- ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุ

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม  353  -  -  353 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (2,649)  204  -  (2,445) 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ไมไ่ด้รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับ
รายการผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีจํานวนเงิน 1,638.76 ล้านบาท และ 1,719.23 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะ
บริษัท จํานวน 1,584.39 ล้านบาท และ 1,634.52 ล้านบาท ตามลําดบั) เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ี
กลุม่บริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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19. สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 
 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั  

(หมายเหต ุ19.1) 89,922  89,206  51,382  51,012 
ท่ีดิน อาคาร และโครงการระหวา่งก่อสร้าง

(หมายเหต ุ19.2) 729,874  739,950  -  10,076 
ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 6,628  4,219  -  - 
รวม 826,424  833,375  51,382  61,088 

19.1 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกัน คือ เงินฝากประจํากับธนาคารท่ีใช้เป็นหลักทรัพย์คํา้ประกันการออก
หนงัสือคํา้ประกนัโดยธนาคาร 

19.2 ท่ีดิน อาคาร และโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนของบริษัทได้แก่ อาคารชุดท่ีจงัหวดัภูเก็ต แสดงโดยวิธีราคาทุนตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 10.08 ล้านบาท  

ของบริษัทยอ่ย ได้แก่ ท่ีดินท่ีชะลอการก่อสร้างโครงการท่ีจงัหวดัภเูก็ต และโครงการระหวา่งก่อสร้างท่ีชะลอการ
ก่อสร้างโครงการท่ีรัตนาธิเบศร์ แสดงโดยวิธีราคาทนุตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 
295.57  ล้านบาท และ 434.30 ล้านบาท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 295.57 ล้านบาท และ 
434.30 ล้านบาท (มลูค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทําในปี 2561 โดยวิธีราคา
ตลาด จํานวนเงิน 348.20 ล้านบาท และจํานวนเงิน 434.30 ล้านบาท) ตามลําดบั 

20. ประมาณการหนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้อง 
เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายและพฒันาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลกูสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ วนัท่ี 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 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จ่าย
ชําระคา่ความเสียหายแล้วจํานวน 7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2560 บริษัทได้บนัทกึรายได้จากการกลบัรายการประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง ไว้ จํานวน 26.46 ล้านบาท หกั
กลบคา่ใช้จ่าย จํานวน 7 ล้านบาท คงเหลือ 19.46 ล้านบาท ภายใต้บญัชี “ รายได้อ่ืน” ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 มติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมติัให้ผู้บริหารของบริษัทประมาณการค่าเสียหายจากคดีความดงักล่าวและรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,630.50 
ล้านบาท (สุทธิจากมูลค่าหลักประกัน) เน่ืองจากมูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกันดังกล่าวให้ได้ในราคาสุทธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ ในปี 2559 
บริษัทได้ประมาณการหนีส้ินจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มขึน้จํานวน 3,056.20 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทได้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือการขายท่ีดินหลกัประกนัของคดีความ ดงักลา่วเพิ่มขึน้จํานวน 3.13 ล้านบาท และบริษัท
ได้ชําระคา่ความเสียหายชดใช้แก่ธนาคารกรุงไทย จํานวน 1,635.74 ล้านบาท 

21. หนีส้นิระยะยาว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 
หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 

(หมายเหต ุ21.1) 1,033  1,012  1,033  1,012 
เงินกู้ ยืมระยะยาว (หมายเหต ุ21.2) 2,860  53,020  -  - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  

(หมายเหต ุ21.3) 1,597  4,092  -  776 
รวม 5,490  58,124  1,033  1,788 

หกั สว่นของหนีส้นิระยะยาวถึงกําหนด        
ชําระภายในหนึง่ปี        
- หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ (1,033)  (1,012)  (1,033)  (1,012) 
- เงินกู้ ยืมระยะยาว (2,860)  (53,020)  -  - 
- หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (1,394)  (2,615)  -  (776) 

รวม (5,287)  (56,647)  (1,033)  (1,788) 
สทุธิ 203  1,477  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 222 
 

21.1 หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
การเปล่ียนแปลงของบัญชีหนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีสํ้าหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี
รายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,012  1,012 
เพ่ิมขึน้ 21  21 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,033  1,033 

21.2  เงินกู้ ยืมระยะยาว 
   การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 53,020  - 
ลดลง (จ่ายชําระคืน) (50,160)  - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,860  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้
ระหวา่ง MLR+0.25% ถงึ MLR+0.5%  ตอ่ปี 

21.3 หนีภ้ายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 
 (หน่วย:พนับาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
        

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 1,636  4,246  -  789 

หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (39)  (154)  -  (13) 

 1,597  4,092  -  776 

หกั หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถึง 
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี (1,394)  (2,615)  -  (776) 
สทุธิ 203  1,477  -  - 

บริษัททําสญัญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษัทในประเทศสองแห่งเพ่ือซือ้สินทรัพย์บางรายการตามท่ีกลา่วไว้
ในหมายเหต1ุ6 โดยมีจํานวนงวดการผอ่นชําระ 48 งวด งวดละเทา่ ๆ กนัทกุเดือน 
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22. ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

ประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์       
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี   1 
มกราคม 

  
1,858 

  
3,716 

  
1,581 

  
3,474 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั  311  492  252  435 
ต้นทนุดอกเบีย้  53  94  43  86 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
- 

  
(30) 

  
- 

  
- 

จ่ายชําระผลประโยชน์พนกังาน  -  (2,414)  -  (2,414) 
ประมาณการหนีส้นิสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  
 

2,222 

  
 

1,858 

  
 

1,876 

  
 

1,581 

จํานวนท่ีรับรู้ในขาดทนุสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้
  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั  311  492  252  435 
ต้นทนุดอกเบีย้  53  94  43  86 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
- 

  
(30) 

  
- 

  
- 

รวม  364  556  295  521 
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ข้อสมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณประมาณการ
หนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานมีดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด (ร้อยละตอ่ปี) 2.20 - 3.40  2.20 - 3.40 
อตัราการขึน้เงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละตอ่ปี) 6.25  6.25 
อตัราการลาออก(ร้อยละตอ่ปี) 25 - 67  25 - 67 
เกษียณอาย ุ(ปี) 60  60 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2550 
อตัราคิดลด (ร้อยละตอ่ปี) 2.20  2.20 
อตัราการขึน้เงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละตอ่ปี) 6.25  6.25 
อตัราการลาออก(ร้อยละตอ่ปี) 25 - 67  25 - 67 
เกษียณอาย ุ(ปี) 60  60 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) ต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพิ่มขึน้

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพิ่มขึน้

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด 2,307 2,410 1,971 2,053 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 2,431 2,287 2,071 1,954 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 2,256  2,464  1,929  2,098 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึน้แยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่น
ซึ่งอาจมีความสมัพนัธ์กัน 
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การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 381  381 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 2,121  1,909 
เกินกวา่ 5 ปี 1,704  1,090 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นี ้
กําหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึ่งทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างล่าสดุ 400 วนัสดุท้าย การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการของงวดที่
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน 

23. ทุนเรือนหุ้น ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น และใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

23.1 ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

1.1) ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทลดทนุ
จดทะเบียนโดยการลดราคามลูค่าหุ้น จากราคามลูค่าหุ้นละ 20 บาท เป็นราคามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือลดสว่นต่ํากว่ามลูค่าหุ้นและลดขาดทนุสะสม พร้อมทัง้มีมติอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชย์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

1.2) ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติ
อนมุติัดงันี ้

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,160.22 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 ล้าน
หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 11,659.18 ล้านบาท (23,318.36 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 
บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 7,099.26 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

� จดัสรรแบบมอบอํานาจทัว่ไป จํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่น 
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� จดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 99.26 ล้านหุ้นมลูค่าหุ้นละ 
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
วงจํากดั ในราคาเสนอขายไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด แตร่าคาท่ีเสนอขายต้องไมต่ํ่ากว่า 
0.50 บาททัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรร 

1.3) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่ท่ี
เพิ่มขึน้จํานวน 8,614 หุ้ นโดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,336,985,976.50 บาท 
(แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 12,673,971,953 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

1.4) เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 711,582 หุ้น โดยมีทนุชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,337,341,767.50 บาท (แบ่งเป็น
จํานวนหุ้นสามญั 12,674,683,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

1.5) ตามท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  มีมติอนมุติัดงันี ้

1.) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 5,321,839,806.50 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 10,643,679,613 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

2.) อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้อ 1) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 6,337,341,767.50 
บาท แบ่งออกเป็น 12,674,683,535 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทหุ้นสามญัจํานวน 12,674,683,535 
หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ         -ไมมี่-  

3.) อนมุติัเลือกแนวทางการเพิ่มทนุแบบท่ี 2 คือการเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement 
) ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Offering )โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

� อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียน 147,006,012,651.50 บาทแบ่งออกเป็น 294,012,025,303 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาทโดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 294,012,025,303 หุ้น หุ้นบริุมสทิธิ -ไมมี่- 

� อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 
จํานวนไมเ่กิน 56,337,341,768 หน่วย 
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� อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 281,337,341,768 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ตามลําดบัดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 100,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยผู้ ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้ กําหนดราคาเสนอขายและ
จํานวนหุ้นท่ีจัดสรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาเสนอขายจะต้องเป็น (1) ราคาตลาดโดย
คํานวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั ทําการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 
15 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไม่เกิน10% ในขณะนีหุ้้น
ของบริษัทไม่สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงหยดุทําการซือ้
ขาย (SP) บริษัทต้องหาราคาลําดบัถัดไป (2) โดยบริษัทฯดําเนินการหาราคาท่ีกําหนดโดย
ผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท 
ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building ) ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติจดัสรรหุ้นและ
กําหนดราคาขาย บริษัทฯ จะนําราคา Book Building มาพิจารณาในการจดัสรร แต่ในกรณีท่ี
ราคาตลาดอ้างอิง (1) และราคา Book Building (2) มิได้สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของหุ้นได้ 
บริษัทจะใช้ราคาท่ีประเมินโดยบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย 
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่งเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นบริษัทประเมินมลูคา่เบือ้งต้นเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบราคาเบือ้งต้น 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 มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้แก่ผู้ ถือเดิมตามสดัสวนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิม 

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Offering)ตามข้อ 3 
และท่ีเหลือจากการจดัสรรให้บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามข้อ 1 นํามาจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละคนท่ีมีอยู่ อีกครัง้หนึ่ง โดยมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง เช่น สดัส่วนในการจดัสรร ราคาเสนอ
ขาย วันจองซือ้ วันกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน(Record date) เป็นต้น ทัง้นีต้าม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกําหนดและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครัง้ อนึ่งราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนัน้จะเป็นราคาท่ีคณะกรรมการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ซึ่งจะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามข้อ 1 และไม่สงูกว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นตามข้อ 3 

1.6) ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุติัจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากดัครัง้ท่ี1 “(ครัง้ท่ี1)” และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
11/2560 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครัง้ท่ี 2 
“(ครัง้ท่ี2)” มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตามท่ี บริษัทฯ ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ให้
บริษัทฯ จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้น
ตามราคาตลาดนัน้ เน่ืองจาก: 
(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั แต่

ไม่เกินสิบห้าวนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้น ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ8 (1) ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั ("ประกาศท่ี ทจ. 72/2558") มิได้สะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงของ
หุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจบุนัยงัคงถกูห้ามการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ 

(2) ไมส่ามารถกําหนดราคาโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
ออกใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building) ซึง่ผา่นการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ 
ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 (2) ของประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ได้ เน่ืองจากไม่มีนกัลงทนุสถาบนัสนใจท่ี
จะต้องการซือ้หุ้นออกใหม่ของบริษัทฯ ดงันัน้ ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดย บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี 
จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
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
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("
กลต.") ให้ความเห็นชอบ แทนราคาตาม (1) และ (2) ข้างต้น ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 8 วรรคสอง ของ
ประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดัราคาท่ี 0.05 บาทต่อหุ้นเม่ือเทียบกบัราคายติุธรรม 0.04 
บาท จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ําตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ดงันัน้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วจงึไมมี่การกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silence Period) 
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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
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯมาตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และไมมี่นกัลงทนุสถาบนัประสงค์
ท่ีจะจองซือ้ในกระบวนการ Book Build ซึ่งทางบริษัทได้แต่งตัง้ บล.คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็น
ผู้จดัการในการจัดจําหน่ายหุ้นท่ีเสนอขายนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Book Building) ดงันัน้ ราคา
ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีสํานกังานกลต .ให้ความเห็นชอบจึงถือได้ว่า
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
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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  

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 
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5.) เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดท่ีสําคญักบัผู้ลงทนุ โดยบริษัทฯขายหุ้นแก่ผู้ลงทนุและไมมี่การตกลงเง่ือนไขอ่ืนใด 

6.) ในการออกและเสนอขายสําหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจํานวน 100,000 ล้านหุ้น บริษัทฯได้
จดัสรรในครัง้ท่ี1จํานวน 34,140 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจัดสรรครัง้ท่ี1 จํานวน 65,860 ล้านหุ้น 
และจดัสรรในครัง้ท่ี 2 จํานวน 38,500 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจดัสรรครัง้ท่ี 2 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 

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

รายการเคล่ือนไหวทนุเรือนหุ้นสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของทนุเรือนหุ้นมีดงันี ้  
              

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิ 
 มูลค่าหุ้น 2561 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ 
 (บาท) (พันหุ้น) (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 294,012,025  147,006,013 
เพิ่มทนุจดทะเบียน    - - 

ลดทนุจดทะเบียน   - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 294,012,025 147,006,013 
ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  0.50 85,314,683 42,657,341 
เพิ่มทนุจดทะเบียน   0.50 10,128 5,064 
ลดทนุจดทะเบียน   - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  0.50 85,324,811 42,662,405 

23.2 ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

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
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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 

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) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจํานวน 42,656,849,667 หน่วยนัน้ บริษัทได้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี4) ท่ีจะซือ้หุ้นเพียงจํานวน 42,656,849,667 หน่วย เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2560 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และเร่ิมทําการซือ้-ขายวันแรกวันท่ี 15 
มกราคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 1 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้เม่ือใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี 
คือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 โดยกําหนดวนัใช้สทิธิในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 ตลุาคม 2561 และวนั
ใช้สทิธิครัง้แรกและครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 
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2.4) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 2) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 1 รายจํานวน 9,384 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 1,030,890,116 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 8,614 หุ้น 
หุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 946,286,216 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
ท่ี 2 (AQ-W2) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2558 

2.5) ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 3) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 27 ราย จํานวน 692,209 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,697,322,486 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 711,582 หุ้น 
หุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 2,697,393,397 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ท่ี 3 (AQ-W3) ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้นได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559 

2.6) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 4) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจํานวน 48 ราย จํานวน 10,127,909 หน่วย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 42,646,721,758 หน่วย หุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 
10,127,909 หุ้น หุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 42,646,721,758 หุ้น โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

24. รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

  (หน่วย:พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

รายได้จากการจดัการธุรกิจ  9,773  9,697  22,100  30,400 
ดอกเบีย้รับ  105,837  46,815  239,073  181,197 
โอน (กลบั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  -  -  43,881  - 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  1,360  2,551  -  2,138 
กําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจาก         

เงินลงทนุชัว่คราว 
 

-  509  -  - 
รายได้คา่เช่า  4,127  5,588  15,417  15,603 
รายได้จากการขายสนิค้าในร้านสะดวกซือ้  11,369  12,403  -  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือเงินมดัจําท่ีดิน  -  12,076  -  12,076 
ดอกเบีย้รับจากการผิดนดัชําระหนี ้  38,405  -  38,405  - 
โอนกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่สนิค้าคงเหลือ  94,806  -  52,924  - 
รายได้ประมาณการหนีส้นิยกเลิกสญัญา  -  19,464  -  19,464 
อ่ืน ๆ  37,702  18,017  3,462  3,198 
รวม  303,379  127,120  415,262  264,076 
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เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษัทได้บันทึกรับรู้ดอกเบีย้ผิดนัดชําระหนีจ้ากบริษัท กมลาอินทนิล จํากัด จํานวน 
38.41 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทยอ่ยได้รับโอนทรัพย์สนิ(ห้องชดุ) เพ่ือชําระหนีแ้ล้ว (หมายเหต ุ11) 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญัสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่ 
  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

การเปล่ียนแปลงในต้นทนุการ         
     พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  80,825  290,782  (36,849)  83,632 
คา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง  112,982  133,868  43,470  22,538 
คา่โฆษณาและบริการขาย  42,168  49,972  16,786  22,193 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน   182,985  157,524  87,090  71,890 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี  51,062  42,998  11,713  11,073 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  83,417  78,367  13,445  13,691 
หนีส้งสยัจะสญู  1,056  600  244,768  381,910 
คา่ท่ีปรึกษาและบริการวิชาชีพ  15,184  17,097  10,997  10,773 
คา่ความเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง  3,145  3,808  3,109  3,772 

26. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้
  (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 

หนีส้งสยัจะสญู  1,056  600  244,768  381,910 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  3,145  3,808  3,109  3,772 
รวม  4,201  4,408  247,877  385,682 
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27. 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 2561 และ 2560 ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมมีจํานวนเงิน
ประมาณ 3.15 ล้านบาท และ 2.86 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะสว่นของบริษัท มีจํานวนเงินประมาณ 2.26 ล้านบาท 
และ 2.06  ล้านบาท ตามลําดบั) 

28. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไร(ขาดทนุ)สําหรับ
ปีท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปีในแตล่ะงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัแสดงการคํานวณดงันี ้

 (หน่วย:พนัหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

(ขัน้พืน้ฐาน) 
 

74,887  
 

(164,706)  16,292  
 

(256,607) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกต้นปี 85,314,684  12,674,684  85,314,684  12,674,684 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจําหน่ายและ       
เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นในระหวา่งปี 

 
1,526  

 
32,695,945  1,526  

 
32,695,945 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 
(ขัน้พืน้ฐาน) 

 
85,316,210  

 
45,370,629  85,316,210  

 
45,370,629 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(บาทต่อหุ้น) 0.0009  (0.0036)  0.0002  (0.0056) 
มลูค่าหุ้น(บาทต่อหุ้น) 0.50  0.50  0.50  0.50 

 

 

 

 

 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2561 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                            หน้าที่ 236 
 

29. 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 ้
สําหรับภาระผูกพันตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจุบันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 
ชีใ้ห้เหน็วา่กลุม่บริษัทเอคิว เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

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
ยอ่ยและดอกเบีย้ค้างรับ เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้เงิน
กู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ซึง่มี
อตัราดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ผู้บริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้มีน้อย ดงันัน้กลุม่บริษัท 
เอคิว เอสเตทจงึไมไ่ด้ทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 
ได้ดงันี ้

 (หนว่ย:พนับาท) 
 2561 

งบการเงินรวม  

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 - 5 ปี 
มากกวา่ 

 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง  

  (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 77,791 6,297 84,088 0.90-1.10 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - 1,066,894 - 1,066,894 6.50 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 76,761 76,761 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 44,325 44,325 - 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 488,658 - - - - 488,658 5.5-6.0 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 89,922 - 89,922 1.00-1.30 

รวม 488,658 - - 1,234,607 127,383 1,850,648  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นหมนุเวียนอ่ืน - - - - 300,580 300,580 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 16,109 16,109 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 62,816 62,816 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 1,033 - 1,033 3.00 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั
ชําระ 

- - - 2,860 - 2,860 6.25 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 1,394 203 - - - 1,597 3.80-6.67 

รวม 1,394 203 - 3,893 379,505 384,995  
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 (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 - - - - 80,062 80,062 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 53,167 53,167 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 89,206 - 89,206 1-1.5 

รวม - - - 2,029,993 447,121 2,477,114  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นหมนุเวียนอ่ืน - - - - 139,507 139,507 - 
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 - 63,210 244,473 311,775  
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 (หนว่ย:พนับาท) 
 2561 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่  
5 ปี 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง   

 (ร้อยละตอ่ปี) 
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 10,298 249 10,547 0.90-1.10 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - 1,066,894 - 1,066,894 6.50 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 478,531 478,531 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 21,151 21,151 - 
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย - สทุธิ - - - - 725,430 725,430 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ - - - 51,382 - 51,382 1.00-1.30 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 447,398 - - 1,776,250 - 2,223,648 5.50-6.25 

รวม 447,398 - - 2,904,824 1,225,361 4,577,583  
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน - - - - 345,724 345,724 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 2,308 2,308 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 17,476 17,476 - 
หนิส้ินระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 1,033 - 1,033 3.00 

รวม - - - 1,033 365,508 366,541  
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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 - - - - 217,235 217,235  
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 - - 1,013 243,811 245,600  
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มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
มลูค่ายติุธรรมหมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนีใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคา
ยุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ตามท้องตลาด 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินนีจ้ะครบ
กําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
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 

30. 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 
กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ดําเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่น
งบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

ในปี 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายได้ 

 รายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งสว่นงานถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

 ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย:พนับาท) 
 ธุรกิจ  ธุรกิจ    ธุรกิจให้เชา่     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            
รายได้จากการขายและบริการ 324,367  75,449  234,330  20,506  (133,603)  521,049 
ต้นทนุขายและบริการ (233,601)  (53,503)  (302,604)  (9,713)  154,104  (445,317) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 90,766  21,946  (68,274)  10,793  20,501  75,732 
รายได้จากการจดัการธุรกิจ           9,773 
ดอกเบีย้รับ           105,837 
รายได้อ่ืน           187,769 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จา่ย           379,111 
            
คา่ใช้จา่ยในการขาย           (37,689) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          (262,402) 
หนีส้งสยัจะสญู           (1,056) 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง           (3,145) 
ต้นทนุทางการเงิน           (136) 
กําไรก่อนภาษีเงินได้           74,683 
รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้           204 
ขาดทนุสําหรับปี           74,887 

หมายเหต ุ: ธุรกิจโรงแรมรวมอยูใ่นธุรกิจสว่นบริการ         
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 ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย:พนับาท) 
 ธุรกิจ  ธุรกิจ    ธุรกิจให้เชา่     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            
รายได้จากการขายและบริการ 335,788  203,120  82,226  17,540  -  638,674 
ต้นทนุขายและบริการ (289,354)  (145,182)  (161,676)  (10,886)  10,327  (596,771) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 46,434  57,938  (79,450)  6,654  10,327  41,903 
รายได้จากการจดัการธุรกิจ           9,697 
ดอกเบีย้รับ           46,815 
รายได้อ่ืน           70,608 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จา่ย           169,023 
คา่ใช้จา่ยในการขาย           (50,747) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          (253,955) 
หนีส้งสยัจะสญู           (600) 
คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง           (3,808) 
ต้นทนุทางการเงิน           (16,951) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้           (157,038) 
รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้           (7,668) 
ขาดทนุสําหรับปี           (164,706) 

หมายเหต ุ: ธุรกิจโรงแรมรวมอยูใ่นธุรกิจสว่นบริการ         

สนิทรัพย์และหนีส้นิของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 (หนว่ย:พนับาท) 

 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า  รายการ   
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  ท่ีปันสว่น   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ไม่ได้  รวม 

สินทรัพย์ 8,725,587  567,609  2,001,427  134,022  196,242  11,624,887 
รายการตดับญัชี           (4,513,442) 
รวม           7,111,445 
            

หนีส้ิน 5,661,033  427,442  3,201,784  196,228  711,454  10,197,941 
รายการตดับญัชี           (6,754,216) 
รวม           3,443,725 
            

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 18,509  9,394  48,257  6,505  752  83,417 
รายการปรับมลูคา่ยติุธรรม           - 
รวม           83,417 
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สนิทรัพย์และหนีส้นิของสว่นงานของกลุม่บริษัท 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 
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31. อ่ืน ๆ 

1) ภาระคํา้ประกนัของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
ของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 89.50 ล้านบาท และ 89.11 ล้านบาท ตามลําดบั 
(ส่วนของบริษัท 47.62 ล้านบาท และ 47.62 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจ หนงัสือคํา้ประกนัดงักล่าวมีเงินฝากประจํากบัธนาคารของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์คํา้
ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 

2) ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 

2.1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
คา่เสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาวา่จ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกันผลงาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 13.38 ล้านบาท และ 13.38 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่ในขณะนีย้งัไม่ทราบผลของคดีความดงักลา่ว นอกจากนีก้ลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทกําลงัอยู่
ในระหวา่งการเจรจากบัลกูค้าบางรายซึง่ได้เรียกร้องให้กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจ่ายชําระคืนเงินมดัจํารับ
ล่วงหน้าของลกูค้าดงักล่าวโดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเช่ือว่าจํานวนท่ีบริษัทบนัทึกไว้ในบญัชีแล้วนัน้
เพียงพอสําหรับค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีความดงักล่าว ทัง้นี ้อดีตผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
ได้คํา้ประกันภาระหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าจํานวนประมาณ 0.33 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย
ทางอ้อม 

2.2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากท่ีปรึกษางานการตลาดแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าผิดสญัญาว่าจ้าง เรียกเงินค่าจ้าง และเรียกค่าเสียหาย
เป็นจํานวนทนุทรัพย์ 1.19 ล้าน ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการดําเนินกระบวนการพิจารณานดัสืบพยาน 

2.3) ภาระผกูพนั 

2.3.1) กลุ่มบริษัทเอคิวเอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลักทรัพย์คํา้
ประกนัวงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.3.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 
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2.3.3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง
คงเหลือ 781.75 ล้านบาท และ 674.84 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะบริษัทจํานวน 137.58 ล้าน
บาท และ 163.12 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยเป็นงานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุดและ
โรงแรม จํานวน 494.53 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 287.22 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 : งานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุดและโรงแรม จํานวน 510.98  ล้านบาท และงาน
บ้านจํานวน 163.85 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทงานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด
จํานวน 25.84 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 112.17 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 : งาน
สาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 26.79 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 136.33 ล้าน
บาท)        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มลูค่าตามสญัญารวมจํานวน 1,799.57 ล้านบาท และ 
1,588.13 ล้านบาท ตามลําดบั และเฉพาะบริษัทจํานวน 339.75 ล้านบาท และ 451.95 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

2.3.4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า
ดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 26 ปี 8 เดือนถึง 30 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้อง
จ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 2561  2560 
ระยะเวลาท่ีไมเ่กิน 1 ปี 4,126  4,126 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 18,198  17,421 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 83,296  88,200 
รวม 105,620  109,747 

2.3.5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายเก่ียวกบัสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง อายตุามสญัญา 30 ปี อายสุญัญาคงเหลือ 25 ปี
9 เดือน 21 วัน จํานวน 15.17 ล้านบาท และ 26 ปี 9 เดือน 21 วัน จํานวน 15.66 ล้านบาท 
ตามลําดบั  

2.3.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดินกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั อายสุญัญา 7 ปี 6 เดือน 19 วนั อายสุญัญาคงเหลือ 4 ปี 21 วนั 
จํานวน 7.81 ล้านบาท และ 5 ปี 21 วนั จํานวน 10.01 ล้านบาท ตามลําดบั  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุติั
ให้บริษัทย่อยเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินท่ีตัง้โรงแรมกบับุคคลไม่เก่ียวข้องโดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี 
ตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 สิน้สดุวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2585 กําหนดค่าตอบแทน 65 ล้าน
บาท 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้จดัทําบนัทึกข้อตกลงเพ่ือกําหนดระยะเวลาเช่า
เพิ่มขึน้อีก 20 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 และสิน้สดุวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2585 
โดยตกลงเช่าทรัพย์สนิเป็นเงิน 65 ล้านบาท แบง่ชําระเป็น 3 งวด ดงันี ้

งวดท่ี 1 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 30 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
งวดท่ี 2 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 20 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
งวดท่ี 3 ผู้ เช่าชําระคา่เช่า จํานวน 15 ล้านบาท ชําระภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

32. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก 

ในปี 2559 บริษัทย่อยได้บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอกจํานวนเงิน 30 
ล้านบาท เน่ืองจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนังสือให้บริษัทย่อยดังกล่าวชีแ้จง
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีถกูอายดั ซึง่ผู้กู้ ใช้คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ยนัน้ 

33. การบริหารจัดการส่วนทุน 

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจดัการสว่นทนุซึง่มีวตัถปุระสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง
และรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 
เทา่กบั 0.94 เท่า และ 0.93 เท่า ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทเทา่กบั 
0.95 เทา่ และ 0.92 เทา่ ตามลําดบั)   

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของบริษัทในระหว่างปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

34. 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 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีสนิทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมแยกแสดงตามลําดบัชัน้
ของมลูคา่ยติุธรรมได้ดงันี ้

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

       

เงินลงทนุระยะสัน้ -  -  -  - 
หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด -  -  -  - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -  125,590  125,590 
รวม -  -  125,590  125,590 
 
 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

       

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -  276,087  276,087 
รวม -  -  276,087  276,087 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สําหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 1 และ 3  

มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุในหน่วยลงทนุท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยคํานวณโดยใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีประกาศโดยผู้จดัการกองทนุ  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ แสดงมลูค่ายติุธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณารายได้ 
(Income Approach) และข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมดงักลา่วประกอบด้วย อตัราคิดลดหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาล อตัราการเข้าพกั
หรืออตัราการเช่า อตัราพืน้ท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของรายได้ เป็นต้น 

ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 

35. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2560 บริษัทได้จดัประเภทบญัชีใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศ
ของ   กรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เร่ืองการกําหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 

36. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทได้อนมุติัให้ออกงบการเงินนีแ้ล้วเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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