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Blueprinting
Your Future

 Blue Printing Your Empire on Rama 9

5 STARS LUXURY RESIDENCE, 18 UNITS, 3 STOREYS + 1 EXTRA BASEMENT, 
449 SQM. PRIVATE ELEVATOR, 
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“A philosophy of timeless yet functional design since, our goal is to create things 
that will stand the test of time, to provide our clients, their great investment returns”

Blueprinting Your Future

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 1,2-59.pdf   2   7/6/2560 BE   12:04



พหลโยธิน - ร ังส ิต พหลโยธิน - ร ังส ิต สวนสยาม 24

ศร�นคร�นทร-เฉลิมพระเกียรติ อโศก-พระรามเกา

บานในสังคมคุณภาพ ทามกลางธรรมชาติ 
แหงเดียวบนถนน พหลโยธิน-รังสิต  

ตัวบานออกแแบสไตล 
Classic Contemporary Living 

 สงางาม ตอบรับความสำเร็จของชีว�ต

บานเดี่ยว 3 ชั้น สุดหรู สไตลโมเดิรน 
บนทำเลศักภาพ ภายในมีความกวางขวาง 

ดวยฟ�งคชั่น 4 หองนอน 4 หองน้ำ
และหองเอนกประสงค รวมเนื้อที่กวา 

280 ตร.ม. คุมคาตอการใชชีว�ต

ทาวนโฮม 3 ชั้น ที่มากกวาทาวนโฮมทั่วไป 
โดยคิดและออกแบบในทุกรายละเอียด 

ทั้งยังเลือกใช วัสดุ เกรดพร�เมี่ยม 
พรอมใหคุณมีความเปนสวนตัวที่มากกวา 

ดวยจำนวนเพ�ยง 54 ยูนิต

บานใหมสไตลโมเดิรน บนทำเลศักยภาพ 
ออกแบบสำหรับการใชชีว�ตของคนยุคใหม

 พรอมดวยสิ�งอำนวยความสะดวก 
เพ�่อมอบความรูสึกผอนคลายใตรมเงาใหกับ

ผูอยูอาศัยอยางแทจร�ง

ชลบุร �  - บายพาส

โครงการ เอคิว อารเบอร บร�หารงานขายโครงการ โดยบร�ษ ัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ าของโครงการ บร�ษ ัท ว �ลลา นคร�นทร จำกัด ทะเบ ียนเลขที ่  0105552054473 โดยนายว�ร ัตน เอ ี ้ยวอักษร และนายสุทธิศ ักดิ ์  วจ ีป ยนันทานนท เป นกรรมการผู ม ีอำนาจ ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระเต็ม สำนักงานใหญตั ้งอยุ  เลขที ่  102 
ถนนร�มคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตใหทำการจัดสรรที ่ด ิน เลขที ่  488/2538 ลงวันที ่  3 ต ุลาคม 2538 โฉนดเลขที ่  1967, 1968 และ 5691 รวม 3 โฉนด เน ื ้อที ่ด ินจัดสรร 27-2-40 ไร ท ี ่ด ินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที ่ต ั ้งโครงการซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 แขวงดอกไม เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เร � ่มกอสรางตนป 2557 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2559 (เฟส1) บร�ษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดโดยไมต องแจงให ทราบลวงหนา I บร�ษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดเง � ่อนไขตางๆ โดยไมต องแจงให ทราบลวงหนา I โครงการ เอคิว เชดิ ชลบุร �-บาสพาส เจ าของโครงการ บร�ษ ัท เอคิว เอสเตท 
จำกัด (มหาชน) ทะเบ ียนเลขที ่  0107536000471 บร�หารโครงการโดย นายภพ เพชรสุวรรณ และ นายสุทธิศ ักดิ ์  วจ ีป ยนันทานนท เป นกรรมการผู ม ีอำนาจ ทุนจดทะเบียน 11,659,181,574.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแลว 6,336,985,976.50 บาท สำนักงานใหญตั ้งอยู  เลขที ่102 ถนนร�มคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โครงการอยู ระหวางขออนุญาตทำการจัดสรรที ่ด ิน โฉนดเลขที ่  47640, 176195, 178271, 187635 และ 187636 เน ื ้อที ่จ ัดสรร 47-3-55 ไร   ท ี ่ด ินมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที ่ต ั ้งโครงการ ซอยเลี ่ยงเม ือง 4 ตำบลบานสวน อำเภอเมืองชลบุร �  จ ังหวัดชลบุร �  เร � ่มกอสรางตนป 2558 คาดวาจะเสร็จภายในป 2561 I โครงการ เอคิว 
เวลล อาคารพักอาศัย 3 ช ั ้น บร �หารงานขายโดย บร�ษ ัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยนาย ภพ เพรชสุวรรณ เลขที ่  102 ถนนร�มคลองบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10310 ที ่ต ั ้งโครงการ ถนนพระราม9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เลขที ่ โฉนด2932,5467,5463,5464,5465,5466,2931,5488,5489,5485,5486,5487,2930,5608,
5604,5605,5606,5607 พ� ้นที ่ โครงการ 7-0-35 ไร    ใบอนุญาตกอสรางเลขที ่   234/2558 , 235/2558 , 35/2559 , 36/2559 , 37/2559 , 38/2559 ที ่ด ินไมม ีภาระผูกพัน เร � ่มตนกอสราง 2558 คาดวาจะเสร็จภายในป 2560 บร�ษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ เปลี ่ยนแปลงเง � ่อนไขโดยไมต องแจงให ทราบลวงหนา I เอคิว เชดิ พหลโยธิน-รังสิต เจ าของโครงการ บร�ษ ัท
อัลลาย เทคโนโลยี ่  อ ินเตอรเนชั ่นแนล จำกัดเลขที ่  102 ถนนร�มคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10310 กรรมการบร�ษัท นางสาวกุลธิดา วงศบุญเกื ้อกูล ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท(ชำระเต็มมูลคา) ที ่ต ั ้งโครงการ ต.คลองหนึ ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ใบอนุญาตเลขที ่  106/2547 โฉนดเลขที ่  301, 302, 2804, 62258, 62260 เนื ้อที ่จ ัดสรร
ประมาณ 80-2-93 ไร   ท ี ่ด ินไมม ีภาระผูกพัน เร � ่มกอสรางตนป 2547 คาดวาจะเสร็จภายในป 2559 บร�ษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดเง � ่อนไขโดยไมต องแจงให ทราบลวงหนา I โครงการ การเดน อโศก-พระราม 9 อาคารชุดพักอาศัย 8 ช ั ้น จำนวน 4 อาคาร รวม 630 ยูน ิต เจ าของโครงการและเจ าของกรรมสิทธิ ์ท ี ่ด ิน บร�ษ ัท 
ว �ท ูรธนากรจำกัด เลขที ่  102 ถนนจตุรทิศ แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 บร�หารโดย นายภพ เพรชสุวรรณ ทุนจดทะเบียน 1,450 ลานบาท (ชำระเต็มมูลคา) ท ี ่ต ั ้งโครงการ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เลขที ่ โฉนด 2926 2927 2928 2929 ที ่ด ินไมม ีภาระผูกพันพ� ้นที ่ โครงการประมาณ 2-3-71.5 ไร   
ใบอนุญาตการกอสรางอาคาร (อ.6) เลขที ่  9/2554 10/2554 16/2554 19/2554  อาคารกอสรางแลวเสร็จ และจดทะเบียนอาคารชุดเร �ยบรอยแลว โดยผู ซ ื ้อจะตองชำระคาใช จ ายสวนกลางตามขอบังคับของนิต ิบ ุคคลอาคารชุด (ฟ�ตเนส สระวายน้ำ และอาคารเอคิวสแควร ไม  ใช ทรัพยส ินสวนกลางของนิติบ ุคคลอาคารชุดผู  ใช บร�การจะตองชำระคาบร�การ
ตามเง � ่อนไขที ่ผ ู  ให บร �การกำหนด) ภาพจำลองบรรยากาศจำลองใชเพ� ่อการโฆษณาเทานั ้น บร�ษ ัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดเง � ่อนไขโดยไมต องแจงให ทราบลวงหนา

GRAND PARK

ทางเลือกใหมของการใชชีว�ตใจกลาง 
อโศก-พระราม 9 ตอบโจทยทุกไลฟสไตล 

บนคอนโดใจกลางเมือง 
สะดวกทุกการเดินทางใหคุณ และ 

คนที่คุณรักไดใชชีว�ตอยางมีคุณภาพ

บานสไตลโมเดิรนบนทำเลศักยภาพ  
รายลอมไปดวยตนไมใหญ 

เพ�ยบพรอมดวยสิ�งอำนวยความสะดวก 
เพ�่อมอบความรูสึกผอนคลายใตรมเงา

ใหกับผูอยูอาศัยอยางแทจร�ง

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 3,4-59.pdf   1   7/6/2560 BE   11:58



โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว คอนเซปต Coloured by Seasons เปนสถานท่ีพักผอน ท่ีนำความงดงาม

ของเฉดสีตามฤดูกาลจากสวนดอกไมนานาพรรณมาใชเปนแนวคิดหลักในการสรางสรรคบรรยากาศ

โดยท่ีทุกองคประกอบจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล เพ�อ่ใหแขกของเราไดสัมผัสประสบการณท่ีแปลกใหมในสไตล

รวมสมัยแบบยุโรปประกอบดวยหองพักแบบ Superior Garden View , Deluxe Plantation , Deluxe Horizon 

และ Pool Villa รวม 70 หอง ดวยการออกแบบสไตล Modern Rustic แทรกอยูในงานออกแบบทุกรายละเอียด 

ทำใหรูสึกอบอุน โรแมนติกเกินบรรยาย โทร.052 001 400 / www.floracreekchiangmai.com

ร�สอรทหรู ท่ีต้ังอยูบน location สุด prime ของเกาะสมุย บนหาดเฉวง หางจากสนามบินเพ�ยง 10 นาที 

หองพักท่ีสะดวกสบายตอบสนองการพักผอนทุกรูปแบบ พรอมกิจกรรมกลางแจง ท้ังมานอนอาบแดด

อานหนังสือชิลๆ ชวงวันหยุดผอนคลายจากความเคร�ยด หองพักตกแตงขาวสะอาดสไตล Mediterranean 

มาพรอมหองอาหารอิตาเลียนช่ือดัง MARZANO PIZZERIA ท่ียกเตาอบพ�ซซาจากอิตาลีมาอบพ�ซซา

กันร�มหาดเลยทีเดียว ยิ�งไปกวาน้ันนอกจากการเดินทางท่ีสะดวกบนเกาะแลว แขกยังเพลิดเพลินกับการช็อปป�ง

ไดอยางเต็มท่ีเพราะหางจากหางสรรพสินคา Central Festival เพ�ยงไมก่ีกาวจากหองพักเทาน้ันเอง 

โทร.077 332 855-9  / www.malibukohsamui.com

โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว ท่ีถูกขนานนามวาเปน The Only Boutique Beachfront Suites on Koh Samui 

คุณจะไดสัมผัสกับความสวยงาม ของชายหาดแหลมเส็ด ท่ีต้ังอยูทางตอนใตของ เกาะสมุย ตกแตง ในคอนเซ็ปต 

Uncommon Luxury จนไดมาซ่ึงร�สอรตหรูบนแลนดสเคปท่ีสวยงาม บร�เวณเนินเขา โดยหองพักจะมีขนาด 

120- 260 ตร.ม. พรอมระเบียงกวางพ�เศษท่ีเปดรับว�วไดถึง 180 องศา ท้ังยังมีสิ�งอานวยความสะดวก ท่ีครบครัน 

เพ�อ่มอบความสบายข้ันสุด การันตีไดจากเตียงนอนคิงไซสท่ีมาพรอมผาปูอียิปตคอตตอน 300 เสนทอ 

สงคุณเขานอนฝนดีในทุกค่ำคืน โทร.077 913 888 / www.shasahotels.com
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               รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                หน้าที่ 1 

สารบญั 

หน้า 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 17 
3. ปัจจยัความเสีย่ง 21 
4. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน 25 
5. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 30 
6. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 32 
7. โครงสร้างการจดัการ 33 
8. การกํากบัดแูลกิจการ 39 
9. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 51 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 57 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 58 
12. รายการระหวา่งกนั 66 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั 68 
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 78 
15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 111 
16. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 112 
17. รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 113 
18. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 121 



               รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                หน้าที่ 2 

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ปี 2559 เป็นอีกครัง้ท่ีถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤติของบริษัท คณะกรรมการทุกท่านต่างทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหาภาระค่าเสียหายจํานวนประมาณ 10,004 ล้านบาท ท่ีบริษัทต้องชําระแก่
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ตามคําพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามท่ีทกุท่านได้รับทราบแล้ว แม้ว่าการเจรจาไม่สามารถบรรลผุลอย่าง
ชัดเจนได้ แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย บริษัทสามารถประคองสถานะมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้รับการ
สนบัสนนุจากสถาบนัการเงินอนัเป็นผลกระทบมาจากคําพิพากษาดงักลา่ว 

โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักคือการเพิ่มทุนของบริษัททัง้จากผู้ ถือหุ้ นเดิมและนักลงทุนท่ีมี
ศกัยภาพ เพ่ือนําเงินท่ีได้รับจากการะดมทนุนีม้าใช้เพ่ือชําระค่าเสียหาย ใช้ในการพฒันาโครงการต่างๆท่ีชะลอไว้ 
ตลอดจนถึงการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพ่ือสร้างการเติบโตของบริษัทและผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้ นในอนาคต 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงหวงัว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีและขอขอบคณุทุกท่านท่ีร่วมกันแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้บริษัทสามารถผา่นพ้นอปุสรรคตา่งๆไปได้ด้วยดี 

นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ 
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 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และทรัพย์สนิท่ีเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้ช่ือทางการค้าวา่ “กฤษดานคร”    

เม่ือเดือนมกราคม 2527 บริษัทฯ ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั” 

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

ในวัน ท่ี  14 มิถุนายน  2536 บ ริษัทดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบ ริษัทมหาชนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั (มหาชน) และ
ดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท 

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

ปัจจบุนับริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้แนวราบ
และแนวสงู รวมทัง้บริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีทนุจดทะเบียน 11,659,181,574.00 บาท ชําระเต็มมลูค่า
แล้ว 6,337,341,767.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 12,674,683,535 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
ให้แก่ลกูค้าซึ่งซือ้ท่ีดินของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัท ยงัดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปลกัษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การซือ้-ขายท่ีดิน เป็นลักษณะการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจัดสรรเป็นแปลงๆ จากนัน้จึงนํามา
บริหารและพฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อน  แล้วจงึขายแก่ผู้ ซือ้รายยอ่ย 

2) การพฒันาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งนับรวมตัง้แต่การจดัสรรพืน้ท่ีดิน 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 
ในข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
แห่งหนึ่ง) กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิให้สินเช่ือโดยมิชอบโดย
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 จํากัด 
(“โกลเด้น”) (จําเลยท่ี 19) และบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัท
ยอ่ยของจําเลยท่ี 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 โดยเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2558 บริษัทได้รับคําสัง่บงัคบัคดีจากศาลฎีกา จนถึง
ปัจจบุนั ยงัไม่ได้มีการดําเนินการใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 

(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชมุ
ใหญ่ของศาลฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาในส่วนของการกําหนดค่าแห่งความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้
ร้องขอต่อท่ีประชมุใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูคา่ค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้
หุ้น เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 
13.17 ล้านหุ้ น และใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไป
เม่ือใดและได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หักเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวไปเป็น
ค่าจองหุ้นสามัญจํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไม่
รับคําอทุธรณ์ดงักลา่ว 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบั โกลเด้นและบริษัท 
โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68) ของ 
โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขาย
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงผู้ เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา 
ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการ
อายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของการ์เด้
นโฮมและค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืม
เงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งโกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป 
กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักลา่วหลงัหกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้วจะ
แบง่กนัในสดัสว่นดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อยา่งไรก็ตาม 
หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากโปรเกรส ก่อนทําการขาย
ท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้ว ทัง้สองฝ่ายตก
ลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
และความคล่องตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่
บริษัท แต่เม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดิม บริษัท
ตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท 
ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงิน
กู้ ยืมดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของ
โกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว และอนมุตักิรรมการของบริษัทหนึง่ทา่นได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อยา่งไรก็
ตาม บริษัทและโกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้จากการท่ีจะดําเนินการ
ขายท่ีดินดงักลา่วเพ่ือชําระคา่เสียหาย เน่ืองจากปัจจบุนัการ์เด้นโฮมได้ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ตอ่มา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่า
เจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้ันไปเรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดี
ล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานต่อศาล เพ่ือขอยกเลิกการล้มละลาย
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไข
ของหนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 3 แหง่ท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินดงักล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งแสดง
เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจบุนั สถาบนัการเงิน
ทกุแหง่ท่ีกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท ได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 
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ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัท
ได้ย่ืนหนงัสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดิน
ท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมูลค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนี ้
ให้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจุบนั
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
จงึให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคูค่วามในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วย
ว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สนิของบริษัทใน
สญัญา  ปัจจุบนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับ
แจ้งถึงการสง่เร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

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

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

(2)  ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปฎิบตัิตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํา
รองตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระคา่ชดใช้ความเสียหาย 
จํานวน 10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้ บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้ บริหารของธนาคารเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ 
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โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้
ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นับ
ถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ ศาลมีนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเพ่ิมทนุกว่า 12,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุ
เพ่ือนําเงินท่ีได้มาแก้ไขปัญหาการชําระค่าเสียหายจํานวน 10,004 ล้านบาทตามคําพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แม้ว่าหนีด้งักลา่วบริษัทมีฐานะเป็นหนีร่้วมและเป็นมลูหนี ้
เดียวกบัท่ีธนาคารฟ้องคดีแพ่งตอ่บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (มลูหนีร้วมประมาณ 
20,000 ล้านบาท ทนุทรัพย์ 10,274 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้น 8,369 ล้านบาทซึง่
มีท่ีดิน 4,300 ไร่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โกลเด้นฯ เป็นหลักประกัน ) ในส่วนคดีนี  ้ศาลยังไม่ได้มีคํา
พิพากษา อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชัน้ต้น ทําให้ท่ีดินส่วนนีต้ิดเป็นหลกัประกันคดีแพ่งอยู่  สําหรับ
เร่ืองการบงัคดีธนาคารเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ มีสิทธิเลือกท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกนัท่ีติดจํานองนัน้ก่อน หรือบงัคบั
จากจําเลยในคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาฯ ซึ่งหากบริษัทไม่ติดต่อและตกลงท่ีจะชําระหนี ้ ธนาคารมี
โอกาสท่ีจะเลือกบงัคบัชําระหนีจ้ากบริษัทตามคําพิพากษาศาลฏีกาฯ ก่อนท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกันท่ีอยู่
กับธนาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัคดีแพ่งยงัไม่ได้ตดัสิน ซึ่งโดยข้อกฎหมายแล้ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะบงัคบัจาก
ทรัพย์ของบริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ีศาลฎีกาฯมีคําพิพากษาแล้ว แตเ่น่ืองจากจะสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่บคุคล
ในวงกว้าง ด้วยเหตนีุธ้นาคารจึงกรุณายงัไม่ดําเนินการกับทรัพย์สินใดๆของบริษัทจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็
ตาม หากบริษัทยังไม่ดําเนินการใดๆหรือยังไม่มีแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาหนีด้ังกล่าวอย่างชัดเจนให้แก่
ธนาคารภายในเดือน มิถนุายน 2560 ตามหนงัสือธนาคารลงวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ธนาคารจะดําเนินการ
ตามกฎหมาย บริษัทอาจถูกบังคับยึดทรัพย์ได้ ซึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรงกบับริษัทเป็นอย่างมาก ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงการท่ีกําลงัขายอยู่ในปัจจบุนัก็ต้องหยดุชะงกั การขาด
ความเช่ือมัน่ของลกูค้า ปัญหาขาดสภาพคล่อง ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดขึน้อีกมากมาย และถึงแม้ว่า
จะถกูยดึทรัพย์ทัง้หมดออกขายทอดตลาดแล้ว ก็ยงัไม่ได้จํานวนเงินท่ีเพียงพอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษา
ได้ เน่ืองจากทรัพย์สินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดสนิทรัพย์จํานวน 5,337.13 ล้านบาท  แม้
ถกูบงัคบัขายก็คงไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษาศาลฎีกาฯได้  และหากเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ บริษัท
ย่อมต้องเข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟูกิจการหรือล้มละลาย ซึ่งย่อมทําให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเสียหาย แต่หากบริษัท
สามารถเพิ่มทนุเพ่ือชําระหนีไ้ด้บริษัทและธนาคารอาจร่วมกันเจรจาไกล่เกล่ียรวมหนีค้ดีแพ่งและคดีอาญา 
ซึง่อาจทําให้บริษัทได้กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ หรือ ธนาคารจะพิจารณาให้บริษัทวางแผนการชําระและอาจอนญุาต
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ให้นําท่ีดินหลกัประกนัออกขายได้ และหากมีเงินจากการเพิ่มทนุเหลือพอ บริษัทยงัจะสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง อนัจะช่วยให้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ตามลําดบั 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการค่าเสียหายจากคดีดงักล่าวและรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

   ล้านบาท 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  122.22 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จา่ยในการโอน (ราคาประเมินท่ีดนิจากกรมท่ีดนิ)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  4,686.70 

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

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยูก่บัความสามารถในการขายท่ีดนิหลกัประกนัดงักลา่วให้
ได้ในราคาสุทธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อบริษัทและผลการ
เจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

การดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทขึน้อยู่อย่างมากกับความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกาและความสามารถในการเพิ่มทุนของบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร 
ปัจจยัเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ือง
ของบริษัท งบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จัดทําขึน้ตามข้อสมมติฐานว่าบริษัทจะ
ดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ งบการเงินนีจ้ึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเก่ียวกบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และการจดัประเภทของสนิทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนีส้ินซึง่อาจจําเป็นถ้าบริษัทไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

วสัิยทศัน์  

บริษัทฯ จะไม่เพียงแต่สร้างสรรค์พฒันาโครงการหรืออาคารบ้านเรือนเท่านัน้ หากแต่มุ่งท่ีจะสร้างสรรค์
พฒันาอนาคตของผู้บริโภค บริษัทเช่ือในปรัชญาของการผสมผสานระหว่างการออกแบบท่ีสวยงามและประโยชน์
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ใช้สอย เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ียืนหยดัตอ่การเวลา เพ่ือประโยชน์และผลตอบแทนสงูสดุของผู้บริโภค ทัง้นีใ้นการท่ีบริษัท
ฯ จะบรรลจุดุมุ่งหมาย จกัต้องดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้องด้วยกฎหมาย หลกัจริยธรรม และ ความซ่ือตรงตอ่ทกุฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้อง 

พันธกจิ 

� พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ตอบรับความต้องการของตลาดในปัจจบุนัรวมถึงอนาคต 
� เป็นหนึง่ในบริษัทฯอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นํา ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
� ให้บริหารการบริหารท่ีดีเย่ียมและแตกตา่ง ทัง้ตอ่ลกูค้าบคุคลและองค์กร 

1.4  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคัญ 

1.4.1  การเปล่ียนแปลงทุนเรือนหุ้นและการออกหลักทรัพย์ 

 ปี 2557 

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทลดทนุ
จดทะเบียนโดยการลดราคามูลค่าหุ้น จากราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท เป็นราคามูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือลด
ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้ นและลดขาดทุนสะสม พร้อมทัง้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกับ
กระทรวงพาณิชย์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ปี 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติ
อนมุตัดิงันี ้  

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

ข) เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทจํานวน 3,549.63 ล้านบาท จากเดมิ 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) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 7,099.26 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 

ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

� จดัสรรแบบมอบอํานาจทัว่ไป จํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดมิตามสดัสว่น 

� จดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 99.26 ล้านหุ้นมลูค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท (AQ-W2  จํานวน 25.77 ล้านหุ้น และ AQ-W3 จํานวน 73.48 ล้านหุ้น)  
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� จดัสรรจํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท ทัง้จํานวนหรือแตบ่างส่วนในคราว
เดียวกนัให้แก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นกัลงทนุประเภทสถาบนัซึง่เป็นบคุคลใน
วงจํากดั ในราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แตร่าคาท่ีเสนอขายต้องไม่ต่ํา
กว่า 0.50 บาททัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรร 

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

6 มิถนุายน 2559  บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่ ท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 
711,582 หุ้น โดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,337,341,767.50 บาท 
(แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญั 12,674,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

 ปี 2560 

ตามท่ีบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุเพ่ือชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จํานวน 10,004.47 ล้านบาทให้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และมีความ
จําเป็นต้องใช้เงินทนุอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู ่และเพ่ือ
นําไปลงทนุขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อนัจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการดําเนินงาน
ต่อเน่ือง เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทมีข้อจํากัดในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผลโดยตรงจากคํา
พิพากษาดงักล่าว ทําให้บริษัทไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ และขยาย
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคตได้ ซึ่งความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนทัง้ 2 ส่วนดงักล่าว มีจํานวนสงูถึง 
12,004.47 ล้านบาท เพ่ือการนีค้ณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ซึ่ง
ภายหลงัจากท่ีได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แนวทางเดียวท่ีบริษัทจะสามารถระดมเงินทนุจํานวน
มากได้ในปัจจบุนัมีเพียงแนวทางเดียว คือ การเพิ่มทนุของบริษัท  

อนึ่งการเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือระดมเงินทนุกว่า 12,004.47 ล้านบาทนัน้ จะส่งผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเป็นจํานวนมาก ดงันัน้ในการพิจารณาแนวทางการเพิ่มทนุของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะใช้
วิธีการเพิ่มทนุร่วมกันสองแบบคือ การเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการเพิ่มทนุให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) อย่างไรก็ตามการเรียงลําดบัก่อนหลงัของการเพิ่มทนุทง้ั สองวิธี จะมีข้อดีข้อเสีย
และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

26 พฤษภาคม 2560  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 ได้มีมติอนุมตัิกําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัศกุร์ท่ี 30 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ห้องจุตรทิศ ชัน้ 3 เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยกําหนดระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัแินวทางการเพิ่มทนุของบริษัท 

4.1  พิจารณาอนมุตัแินวทางการเพิ่มทนุ แบบที่ 1 คือ การเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Offering) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

4.2  พิจารณาอนมุตัิแนวทางการเพิ่มทนุ แบบที่ 2 คือ การเพิ่มทนุให้แก่บุคคล
ในวงจํากดั (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering) 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน แบบที่  1 คือ การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
(Right Offering) ก่อนการเพิ่ มทุน ให้แ ก่บุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) โดยมีรายละเอียดของวาระท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

5.1  พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก า ร เพิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น ข อ งบ ริ ษั ท จํ า น ว น 
146 ,918 ,670 ,884  บาท  โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน จํานวน 
293,837,341,768 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัการ
เพิ่มทนุแล้ว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจํานวน 153,256,012,651.50 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทง้ั สิน้ 306,512,025,303 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 
0.50 บาท 

5.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

5.3  พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวนไม่เกิน 68,837,341,768 หน่วย 

5.4 พิ จารณ าอนุมัติ การจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบ ริษัท  จํ านวน 
293,837,341,768 หุ้น ดงันี ้

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 68,837,341,768 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 
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� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแนวทางการเพิ่มทนุ แบบที่ 2 คือ การเพิ่มทนุให้แก่บุคคล
ในวงจํากดั (Private Placement) ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering) โดยมีรายละเอียดของวาระท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

6.1  พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก า ร เพิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น ข อ งบ ริ ษั ท จํ า น ว น 
140 ,668 ,670 ,884  บาท  โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน จํานวน 
281,337,341,768 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัการ
เพิ่มทนุแล้ว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจํานวน 147,006,012,651.50 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัทง้ั สิน้ 294,012,025,303 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

6.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

6.3  พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ครัง้ ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวนไม่เกิน 56,337,341,768 หน่วย 

6.4  พิ จารณ าอนุมัติ การจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบ ริษัท  จํ านวน 
281,337,341,768 หุ้น ดงันี ้

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 100,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั (Private Placement) 

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 56,337,341,768 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) 

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 125,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นีเ้น่ืองจากวาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 เป็นวาระท่ีมีคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกแนวทางการเพ่ิมทุน ซึ่งหากวาระใดได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ให้ถือวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตเิห็นด้วยในวาระนัน้ ทัง้นีห้ากวาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 
4.2 ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทัง้สองวาระ ก็ให้
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นําคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยของทัง้สองวาระมาเปรียบเทียบกนั หากคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระใดมากกว่า ก็ให้
ถือวา่มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เลือกแนวทางการเพิ่มทนุตามวาระนัน้ 

อนึ่งหากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยของทัง้สองวาระเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม หากวาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่มากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าวาระการเพ่ิมทนุของบริษัทตามวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 
ไม่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

อนึ่งกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกการเพิ่มทุนตามวาระท่ี 4.1 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทนุของบริษัทตามวาระท่ี 5 ต่อไปโดยจะไม่มีการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของบริษัทตามวาระท่ี 6 ทัง้นี ้
กรณีท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกการเพิ่มทนุตามวาระท่ี 4.2 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของ
บริษัทตามวาระท่ี 6 ตอ่ไปโดยจะไม่มีการพิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุของบริษัทตามวาระท่ี 5 

1.4.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 

 ปี 2558 

23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2558 พลตํารวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทําการจําหน่ายหุ้น 
จํานวน 1,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.85 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ให้แก่
บคุคลท่ีมีรายช่ือตามรายงานดงันี ้

วันที่ จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ช่ือผู้ถือหุ้น ร้อยละ 
23/11/2558 500 นายกําพล วีระเทพสภุรณ์ 3.95 
8/12/2558 500 นางสาวชมกมล พุม่พนัธุ์ม่วง 3.95 
8/12/2558 500 นายรชต พุม่พนัธุ์ม่วง 3.95 

รวม 1,500 - 11.85 

ภายหลงัการจําหน่ายหุ้นดงักลา่วข้างต้น พลตํารวจเอกสมยศ พุ่มพนัธุ์ม่วงถือหุ้นจํานวน 
500 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด การจําหน่ายหุ้นของ
พลตํารวจเอกสมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง ดงักลา่วมิได้สง่ผลให้มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในอํานาจ
การควบคมุของบริษัทฯ 

1.4.3 การพัฒนาที่สาํคัญ 

 ปี 2557 

24 เมษายน 2557 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 อนมุตัิให้เปล่ียนช่ือบริษัทและยกเลิกตราสําคญั
ของบริษัทจากเดิม “บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)”  เป็น “บริษัท เอคิว 

เอสเตท จํากัด (มหาชน)” ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย
แล้ว เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
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26 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิ
การเข้าลงทนุในบริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั จํานวน 2.70 ล้านหุ้น เป็นจํานวนประมาณ 
170 ล้านบาท ราคาประมาณหุ้นละ 62.96 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดมิในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายเร่ิมแรก 124.06 ล้านบาท 
และมลูคา่ของผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีบริษัทตกลงท่ีจะแบง่ให้แก่ผู้ขายในอตัรา 
ร้อยละ 80 ของเงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุ (Cost of goods sold) และคา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในสญัญา ในการคํานวณผลตอบแทนนี ้
จะคํานวณต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ีโครงการจบโดยสมบรูณ์ โดยไม่เกิน 
30 เดือนนบัจากวนัทําสญัญา โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายให้ผู้
ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินคา่หุ้น
จํานวน 119.79 ล้านบาทแล้ว และบันทึกหนีส้ินรวมจํานวน 50.45 ล้านบาท บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

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 2559 

บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน)
ทนุจดทะเบียน 1,485.29 ล้านบาท
ทนุชาํระแล้ว 700.46 ล้านบาท

บริษัท เอคิว วิลเลจ จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 54.00 ล้านบาท

บริษัท วิลล่า นครินทร์ จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท

บริษัท วิทูรธนากร จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1,450.00 ล้านบาท

บริษัท บ้านชิดธารา จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
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รายช่ือบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท ประกอบธุรกจิ 
สัดส่วน 

(%) 

ทุนที่เรียก
ชาํระ 

(ล้านบาท) 
ความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนาการและ
ให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 

99.94 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

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

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 

บริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ 99.93 1.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 99.90 100.00 บริษัทย่อย 
(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

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

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

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ให้เช่า ขาย ซือ้ 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  และรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอคิว 
เอสเตท” สําหรับงานด้านการรับเหมาปลกูสร้างบ้านนัน้ ลกูค้าอาจว่าจ้างผู้ รับเหมาปลกูสร้างบ้านเอง ทัง้นี ้
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากัด (“เอคิว  มาร์เก็ตติง้”) เป็นผู้ ดําเนินการบริหารการขายให้กบัโครงการ
ของบริษัทโดยคดิคา่บริหารงานขายร้อยละ 3  ของมลูคา่สญัญา 

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

3. ธุรกิจอ่ืน ธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัท ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยมีดงัตอ่ไปนี ้

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

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

3.3 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์ และ บริหารงานสาธารณูปโภค ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว พร็อพ
เพอร์ตี ้แมเนจแม้นท์ จํากดั  

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

1.6  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

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

1) การซือ้-ขายท่ีดิน เป็นลกัษณะการซือ้ท่ีดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจดัสรรเป็นแปลงๆ จากนัน้จึงนํามา
บริหารและพฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนก่อน แล้วจึงขายแก่ผู้ ซือ้ราย
ยอ่ย 

2) การพฒันาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งนับรวมตัง้แต่การจัดสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลกูสร้าง 
การรับเหมาก่อสร้าง ไปจนถึงบริการตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มมลูคา่แก่ท่ีดนิ เช่น การจดัสรรบ้านพร้อมท่ีดิน ซึง่
แบง่เป็น บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม 
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3) การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ่งซือ้ท่ีดินของบริษัท โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อย
ภายใต้การควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

4) การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กับโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ โดยมีรายได้
จากการบริหารการขายตามสดัสว่นยอดขาย 

5) การดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

6) การดําเนินธุรกิจให้เช่าสถานท่ีเก็บสนิค้า 

บริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตีฯ้ / อลัลาย เทคโนโลยีฯ  / วิทรูธนากร/
อควาเรียสเอสเตท  / วิลล่านครินทร์ ฯ (“กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”) ดําเนินธุรกิจค้าและพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์โดยเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั ทัง้ในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ บริการท่ีบริษัทและกลุม่บริษัทย่อยของบริษัท 
ให้กับลูกค้านัน้ ครอบคลุมตัง้แต่การจัดสรรพืน้ท่ีดิน การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงบริการต่าง ๆ เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่แก่ท่ีดนิ ทัง้นีล้กัษณะรูปแบบของบ้านและโครงการ จะถกูกําหนดให้เหมาะสมกบัทําเล สถานท่ี และลกัษณะ
ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

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

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

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า ภาวะปัจจยัแวดล้อมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 มีทัง้ปัจจยัหนนุและ
ความเส่ียงควบคู่กันไป โดยในด้านของการซือ้ขายท่ีอยู่อาศัยปรับตัวดีขึน้จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้ น
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีรัฐบาลได้ออกมาเม่ือเดือนตลุาคม ปี 2558 ซึ่งมาตรการท่ียงัมีผลต่อเน่ืองมายงัปี 2559 ได้แก่ 
มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมการซือ้ท่ีอยู่อาศัย ประกอบด้วย การลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิและค่าจดทะเบียนการจํานองท่ีอยู่อาศยัให้เหลือประเภทละร้อยละ 0.01 ซึ่งสิน้สุดวนัท่ี 30 เมษายน 
2559 และมาตรการทางภาษีสําหรับผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศัยหลังแรกเพื่อการอยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
จะต้องซือ้และโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงสดุท้ายของมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ บรรยากาศตลาดอสังหาริมทรัพย์ทยอยกลับมาดีขึน้อีกครัง้จากการท่ีผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์คงจะเร่งทําการตลาดกระตุ้นการตดัสนิใจของผู้ ท่ีต้องการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัให้ตดัสนิใจเร็วขึน้  

สําหรับบรรยากาศการลงทุนพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยในปี 2559 นี ้อาจกล่าวได้ว่า
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัขณะนีกํ้าลงัอยู่ในช่วงของการปรับสมดลุ โดยมองว่าการลงทนุในช่วงต้นปียงัคง
เป็นไปอย่างระมดัระวงั ผู้ประกอบการยงัให้นํา้หนกัในการทําตลาดระบายท่ีอยู่อาศยัรอขาย ซึง่น่าจะเป็นผลดีต่อ
จํานวนท่ีอยู่อาศยัรอขายในตลาด และหากภาวะตลาดกลบัมาทยอยดีขึน้ การลงทุนโครงการใหม่น่าจะทยอย
ปรับตวัดีขึน้ตามมา 

จากภาวะชะลอตัวของตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี  2559 ท่ีผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์สว่นใหญ่นําโครงการท่ีอยู่อาศยัคงค้างกลบัมาทําการตลาดใหม่ ในขณะเดียวกนั ก็ชะลอเปิดตวัท่ี
อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวสู่สมดุลระหว่างจํานวนและความ
ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยั อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัต้องรักษาระดบัอตัราการเติบโตของ
รายได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ดงันัน้ ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จึงยงัคงวางแผนเปิดตวัโครงการท่ีอยู่
อาศยัใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะตอ่ไป  

ปี 2560 เป็นปีท่ีผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทายในการขายโครงการท่ีอยู่
อาศัย โดยอัตราดอกเบีย้ในปี 2560 ท่ีคาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ยังสะท้อนถึงข้อจํากัดด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั รวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีเพิ่มสงูขึน้ของผู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศยัท่ีกําลงัผ่อน
ชําระสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อีกทัง้ผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต้องพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ 
จากท่ีแต่เดิมนิยมร่วมมือกับสถาบนัการเงิน นําเสนอโปรโมชัน่ด้านอตัราดอกเบีย้ในระดบัต่ํา หรืออตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 0 ในช่วงเวลาจํากดั สถานการณ์ดงักล่าว เป็นปัจจยักดดนัการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัในปี 2560 โดยคาด
วา่ น่าจะสง่ผลให้จํานวนท่ีอยูอ่าศยัคงค้าง ณ สิน้ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 4-8 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 

โดยในปี 2560 ท่ีแนวโน้มการแข่งขนัในตลาดท่ีอยู่อาศยัเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ ในภาวะท่ีมีความท้า
ทายจากกําลังซือ้ของผู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศัยท่ีอาจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ผู้ ประกอบการพัฒนา
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อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ และกลุ่มทนุรายใหญ่ ใช้ข้อได้เปรียบท่ีมีอยู่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น การ
รับจ้างบริหารโครงการท่ีอยูอ่าศยั การพฒันาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพ่ือกระจายการสร้างรายได้ใน
รูปแบบอ่ืนๆ เช่น ค่ารับจ้างบริหารโครงการ ค่าเช่าพืน้ท่ี เป็นต้น สําหรับผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ราย
กลางเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ด้วยการร่วมทนุเป็นพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการชาวตา่งชาต ิ

เคร่ืองชีธุ้รกจิอสังหาริมทรัพย์ 

เคร่ืองชีธุ้รกิจอสังหาริมทรัพย์ 2559 
เพิ่มขึน้ 

% 
2558 

เพิ่มขึน้ 
% 

2557 
เพิ่มขึน้ 

% 
2556 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม (ล้านบาท) 1/ N/A  -   16,154.49 (16.65) 19,381.67  (4.15) 20,221.81 

� ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมร้อยละ 2 2/ N/A  -   16,139.08 (16.73) 19,381.67  (4.15) 20,221.81 

� ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมร้อยละ 0.01 3/ N/A  -   15.42  -   -  -   - 

มลูค่าการซือ้ขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างทัง้ประเทศ (ล้านบาท) 4/ N/A  -   961,149.24  (0.82) 969,083.68  (4.15) 1,011,090.53 

� ภาคกลาง N/A  -   N/A  -   612,343.39  (2.54) 628,321.81 

� ภาคตะวนัออก N/A  -   N/A  -   116,813.32  (9.00) 128,359.36 

� ภาคตะวนัอออกเฉียงเหนือ N/A  -   N/A  -   87,010.12  (3.95) 90,584.52 

� ภาคเหนือ N/A  -   N/A  -   81,191.76 (11.20) 91,434.18 

� ภาคใต้ N/A  -   N/A  -   71,725.10  (0.92) 72,390.66 

การออกใบอนญุาตจดัสรรท่ีดนิทัง้ประเทศ (หน่วย) 5/ 87,570.00  (6.89) 94,052.00 (12.60) 107,615.00  8.46  99,217.00 

� เพ่ือท่ีอยู่อาศยั 79,194.00  (7.86) 85,953.00  (8.65) 94,091.00  11.98  84,023.00 

� เพ่ือการพาณิชยกรรม 5,726.00  30.20  4,398.00 (37.46) 7,032.00 (12.81) 8,065.00 

� ท่ีดนิเปลา่ 2,450.00 (32.84) 3,648.00 (43.55) 6,462.00  8.75  5,942.00 

� อ่ืน ๆ 200.00 277.36  53.00  76.67  30.00 (97.47) 1,187.00 

การออกใบอนญุาตจดัสรรท่ีดนิทัง้ประเทศ (หน่วย) 87,570.00  (6.89) 94,052.00 (12.60) 107,615.00  8.46  99,217.00 

� กรุงเทพมหานคร 14,796.00 (29.12) 20,875.00  27.43  16,381.00 (19.09) 20,247.00 

� จงัหวดัอ่ืน ๆ 72,774.00  (0.55) 73,177.00 (19.79) 91,234.00  15.53  78,970.00 

พืน้ท่ีก่อสร้างท่ีได้รับอนญุาตในเขตเทศบาล (พนัตารางเมตร) 6/ 19,605.22  (5.43) 20,731.47 (11.39) 23,395.58  (2.77) 24,063.28 

� กรุงเทพมหานคร 12,089.29  (2.32) 12,376.11 (10.45) 13,820.65  (2.70) 14,204.70 

- สํานกังานเขตใน กทม. 8,124.40  (3.87) 8,451.67 (13.26) 9,743.76  3.77  9,389.93 

- แบบ อ. 1 732.36 133.97  313.02  6.58  293.70 (75.04) 1,176.71 

- แบบ 39 ทวิ 3,232.53 (10.49) 3,611.41  (4.54) 3,783.19  3.99  3,638.06 

� จงัหวดัอ่ืน ๆ 7,515.92 (10.05) 8,355.37 (12.74) 9,574.93  (2.88) 9,858.57 

การขอจดทะเบียนอาคารชดุทัง้ประเทศ (หน่วย) 113,395.00  (3.58) 117,600.00  8.71  108,175.00  5.85  102,200.00 

� กรุงเทพมหานคร 41,859.00  1.63  41,186.00  (6.84) 44,208.00 (12.64) 50,602.00 

� จงัหวดัอ่ืน ๆ 71,536.00  (6.38) 76,414.00  19.46  63,967.00  23.97  51,598.00 

ท่ีอยูอ่าศยัจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หน่วย) 124,586.00  0.61  123,830.00  (7.20) 133,439.00  0.86  132,302.00 

� บ้านจดัสรร 31,768.00  (6.09) 33,827.00  (0.32) 33,935.00  (9.69) 37,577.00 

� แฟลตและอาคารชดุ 7/ 70,914.00  4.86  67,628.00  (9.90) 75,058.00  5.06  71,440.00 

� ปลกูสร้างเอง 21,904.00  (2.11) 22,375.00  (8.47) 24,446.00  4.99  23,285.00 

สนิเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (ล้านบาท) 8/ 2,568,871.35  4.29  2,463,182.78  9.15  2,256,703.21  9.88  2,053,857.34 

� สนิเช่ือผู้ประกอบการ 594,850.42  (3.62) 617,167.02  8.61  568,259.43  3.65  548,270.49 

� สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสว่นบคุคล 1,974,020.93  6.93  1,846,015.76  9.33  1,688,443.78  12.15  1,505,586.85 

ท่ีมา: 1. กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
 2. สํานกังานเขตในกทม. และเทศบาลในตา่งจงัหวดั 
 3. ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ 
 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หมายเหต:ุ 1/  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บโดยกรมท่ีดิน ในท่ีนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านัน้ไม่รวมการแลกเปล่ียน การให้ มรดก จดจํานอง การโอนชําระหนี ้การเช่า และ
อ่ืนๆ ซึง่ไมไ่ด้สะท้อนธุรกรรมการซือ้ขายจริงของอสงัหาริมทรัพย์ 

 2/  ค่าธรรมเนียมฯ เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบญัญติั ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗) ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมฯ ในอตัราร้อยละ 2    

 3/  คา่ธรรมเนียมฯ เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราร้อยละ 0.01 สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ละกรณี
การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด (สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมฯ นอกเหนือจากกรณีท่ีกล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิน้สุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อ กรมท่ีดิน 
หรือ www.dol.go.th) อนึ่งการลดค่าธรรมเนียมฯ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 นี ้เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2541 
เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากข้อจํากดัในการจดัเก็บข้อมลูของกรมท่ีดิน ทําให้ได้ข้อมลูย้อนหลงัในช่วงปี 2542 – 2545 เป็นข้อมลูรายปีเท่านัน้
ดงันัน้ธปท. จงึได้ประมาณการข้อมลูรายเดือนโดยใช้สดัส่วนการกระจายตวัของคา่ธรรมเนียมฯ รวมในแตล่ะเดือน 

  กรมท่ีดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมฯ แยกเป็นอัตราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดือนตัง้แต่ เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา 
(ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาไว้)"      

 4/  มลูคา่การซือ้ขายท่ีดินทัง้ประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การคํานวณย้อนกลบัจากค่าธรรมเนียมฯ ท่ีจดัเก็บได้ ซึง่จําแนกออกเป็นอตัรา
ร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/      

 5/  กรมท่ีดินอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเขตภูมิภาค จึงขอตัดรายงานการออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินทัง้ประเทศท่ี
จําแนกตามประเภทการจดัสรรฯ ตัง้แตข้่อมลูปี 2543 - 2552 เน่ืองจากไมไ่ด้รับข้อมลูจากเจ้าของข้อมลู    

 6/  ตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมลูพืน้ท่ีก่อสร้างท่ีได้รับอนญุาตในเขตเทศบาลทัง้ประเทศจะรวมการอนญุาตแบบ 39 ทวิ ตาม 
พรบ. ควบคมุอาคารปี พ.ศ. 2522 ไว้ด้วย      

 7/  ตัง้แตม่กราคม 2549 ธอส. ใช้ข้อมลู (แฟลตและอาคารชดุ) จากกรมท่ีดิน แทนท่ีการขอเลขท่ีบ้านจากสํานกังานเขตต่างๆ ในกทม.   
 8/  ตัง้แต่งวดเดือนธันวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ไม่รวมสาขาธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศ และสํานกังานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่างธนาคาร, กิจการวิเทศธนกิจ out-in และ Out-
out เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทธุรกิจให้เป็นไป ตามประเภทอุตสาหกรรม ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) (ในช่วง
ระหวา่งตลุาคม 2546 ถงึ ธนัวาคม 2547 ไมมี่ข้อมลูรายเดือน)      

 

2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

3.1.1  ความเส่ียงจากการซือ้ที่ดนิ 

สําหรับการเลือกซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บริษัท
เลือกซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสูงเหมาะกับการพัฒนาโครงการในราคาท่ีเหมาะสม โดยการเลือกอยู่ในทําเลท่ีดี ใน
เมือง รวมทัง้ยา่นชมุชนตา่งๆ บริษัทเน้นหนกัในกรุงเทพฯและปริมณฑล สําหรับบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม 
ซึ่งจะเลือกการคมนาคมท่ีเข้าถึงได้สะดวก และไม่ไกลจากแหล่งชุมชน ดงันัน้ความเส่ียงเกิดจากการซือ้ท่ีดินใน
ราคาท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดกําไรในอนาคต โดยทางออกของบริษัทคือการเลือกสรรความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
นายหน้าค้าท่ีดินท่ีน่าเช่ือเถือ และการวิเคราะห์การตลาดและสํารวจเปรียบเทียบราคาท่ีดินท่ีปัจจัยและบริบท
ใกล้เคียงกนัเพ่ือให้ลดความเสี่ยงมากท่ีสดุ 
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3.1.2 ความเส่ียงจากการสร้างบ้านก่อนขาย 

บริษัทได้ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีแนวคิดการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ส่งผลให้บริษัท
ต้องใช้เงินทุนล่วงหน้าในการสร้างบ้านมากขึน้ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้รับเงินดาวน์มาเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ก่อสร้าง ดงันัน้บริษัทรับความเส่ียงจากปัจจัยดงัต่อไปนี ้ราคาท่ีอยู่อาศยัในอนาคตเพ่ิมขึน้จากค่าก่อสร้างและ
ราคาท่ีดินปรับสูงขึน้ส่งผลให้เกิดความเส่ียงมูลค่าขายท่ีวิเคราะห์ในปัจจุบันกับราคาจริงในอนาคตอาจมีการ
คลาดเคล่ือน  ยิ่งไปกว่านัน้เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัสงูจากคู่แข่งจึงเกิดความเส่ียงจากบ้านท่ีสร้างเสร็จพร้อม
ขายยงัคงค้างในตลาดพร้อมกับค่าบํารุงรักษาท่ีสงูมากขึน้ตามระยะเวลา อีกทัง้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องทางการเงิน อตัราดอกเบีย้และความสามารถในการหากําไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวทางลด
ความเส่ียงโดยการวิเคราะห์ตลาดในอนาคต การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต อีกทัง้การบริหารจดัการด้วยผู้ ท่ีเช่ียวชาญทางอสงัหาริมทรัพย์ในการวางกลยทุธ์อีกด้วย   

3.1.3  ความเส่ียงเก่ียวกับต้นทุนการผลิต 

ดชันีค่าแรงงานสูงขึน้ตามนโยบายเพ่ิมอัตราแรงงานขัน้ต่ํา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของการพัฒนา
โครงการของบริษัท อีกทัง้คา่ก่อสร้างเพิ่มเติมระหวา่งการก่อสร้างจากการออกแบบและการก่อสร้าง การเลือกวสัดุ
ก่อสร้างราคาสูงจากทีมผู้ ออกแบบ ล้วนส่งผลกระทบต่อความเส่ียงของต้นทุนการผลิต ดังนัน้ทางบริษัทได้มี
แผนการจัดการความเส่ียงของต้นทุนการผลิตดงัต่อไปนี ้การตรวจสอบแบบก่อสร้างและประเมินค่าใช้จ่ายใน
รายละเอียดอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างท้องถ่ินเพ่ือท่ีสามารถเลือกสนิค้าท่ีราคาเหมาะสมได้ การ
ตัง้งบประมาณล่วงหน้าสําหรับกรณีเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต การจัดประกวดราคาเพ่ือเปรียบเทียบราคา 
คุณภาพวัสดุ และกําหนดราคาส่งมอบวัสดุไว้ล่วงหน้าเพ่ือลดความเส่ียงการปรับขึน้ของราคาวัสดุ รวมทัง้หา
พนัธมิตรทางการค้าเพ่ือรองรับการขยายตวัของโครงการต่างๆ บริษัทมีหลกัเกณฑ์เลือกผู้ผลิตและผู้ ค้ารายใหญ่ 
โดยมีการเปรียบเทียบประเมินกําลงัการผลิตและศกัยภาพในการจดัหาวตัถดุิบในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ผู้ ค้าจะสามารถจัดหาวสัดไุด้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณท่ีกําหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด พร้อมทัง้บริษัทมีทีมงานในตรวจคณุภาพท่ีมีประสทิธิภาพ มีการวางมาตราฐานท่ีบริษัทกําหนดอยา่งดี 

3.1.4  ความเส่ียงของคุณภาพของงานและการส่งมอบงานไม่ตรงตามเวลาจากผู้รับเหมา  

บริษัทได้รับความเส่ียงจากการรับคุณภาพของงานจากผู้ รับเหมา และการส่งมอบงานท่ีไม่ตรงตาม
กําหนด ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการเซ็นสญัญาระบวุสัดกุ่อสร้าง และกําหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ อีกทัง้บทลงโทษกรณี
ผู้ รับเหมาผิดสัญญาเร่ืองคุณภาพหรือเวลา นอกเหนือจากนัน้ทางบริษัทได้การหักค่างวดงานโดยเงินประกัน
ผลงานไว้ในแต่ละงวดงานร้อยละ 5 ของมลูคา่งานท่ีส่งมอบเผ่ือเกิดคณุภาพงานไม่ตรงตามมาตราฐานของบริษัท 
นอกเหนือจากนัน้ผู้ รับเหมาท่ีบริษัทว่าจ้างเป็นผู้ รับเหมาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีทํางานกับบริษัทมาหลาย
โครงการซึ่งเกิดความน่าเช่ือถือในระดบัเบือ้งต้น แต่อย่างไรก็ดียงัมีปัญหาเร่ืองผู้ รับเหมาขาดแคลนแรงงานช่างฝี
เฉพาะทาง บริษัทจึงพยายามหาทางเลือกทางออกโดยการก่อสร้างแบบพรีคาส (Precast Construction) โดยการ
ใช้ผนังและชิน้ส่วนงานคอนกรีตสําร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ทําให้บริษัทฯสามารถทดแทนแรงงาน
ช่างฝีมือลงได้ โดยบริษัทได้ใช้กบัโครงการบ้านเด่ียวเช่นกนั 
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3.1.5 ความเส่ียงด้านการเงนิ  

ถึงแม้วา่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจฟืน้ตวัแตส่ถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัมากขึน้ในการอนมุตัสินิเช่ือ  ทัง้
แก่ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริโภค นอกจากนีย้งัมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ได้แก่ การชะลอตวัของความ
ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยั ปัญหาหนีภ้าคครัวเรือนในระดบัสงู อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัสนบัสนนุ โดยนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้ทรงตวัใน
ระดบัต่ํา ทัง้นีท้างบริษัทสามารถจดัการความเสี่ยงด้านการเงินได้ โดยการวิจยัและพฒันาสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผู้ ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้รับการสนบัสนนุจากทัง้สถาบนัการเงินและนกัลงทนุเป็นอย่าง
ดี อีกทัง้บริษัทยงัคงลดความเส่ียงเร่ืองการเงินโดยการใช้กระแสเงินสดในการพัฒนาโครงการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
อตัราดอกเบีย้และคา่ใช้จ่ายในการเงินอีกด้วย  

3.1.6  ความเส่ียงจากการขออนุญาตแบบก่อสร้าง 

ความเสี่ยงจากการขออนญุาตแบบก่อสร้างเน่ืองจากไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้อย่างแม่นยํา สง่ผล
ให้เกิดความลา่ช้าในการก่อสร้าง และสภาพคลอ่งในการรับรู้รายได้ชะลอตวั บริษัทได้มีการบริหารความเส่ียงด้าน
นีโ้ดยการจดัตัง้ฝ่ายประสานงานและตดิตอ่ผลอย่างตอ่เน่ือง การตัง้งบประมาณเพ่ือคา่ดําเนินการไว้ลว่งหน้า และ
การจดัสรรบคุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในเร่ืองการขออนญุาต 

3.1.7 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทนุให้มีจํานวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่าย
ชําระหนีสํ้าหรับภาระผกูพนัตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกับคดีความกับ
ธนาคารกรุงไทย ชีใ้ห้เห็นวา่กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 

3.1.8 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

3.1.9 ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

 ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัท 
เอคิว เอสเตทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือ
ควบคมุความเสี่ยงทางด้านการให้สินเช่ือดงักลา่วโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ 
วนัท่ีรายงานและหลกัประกัน ไม่พบว่ามีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียง
สงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 
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3.1.10 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

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

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทนุ อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ใน
อนาคตอันใกล้  

ในงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน (3,744.51) ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานขาดทนุสทุธิตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 ของบริษัท และมีผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 
2559 เป็นจํานวน  (6,250.92) ล้านบาท ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวนมากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมานัน้ 
เน่ืองมาจากการตัง้ประมาณการค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้า
พนกังาน และพนกังานในองค์การของรัฐกระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิ
ให้สินเช่ือโดยมิชอบ ซึ่งทําให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง จํานวน 10,004.47 ล้านบาทให้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ดี ในขณะนีบ้ริษัทวางแผนการระดมเงินทนุกว่า 12,004.47 ล้านบาทโดยการเพ่ิมทนุของบริษัท 
เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และเพ่ือนําไป
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ รวมถึงลงทุนขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อันจะ
สง่ผลให้บริษัทมีความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ือง ซึง่บริษัทคาดวา่การดําเนินการตามแผนดงักลา่ว จะมีผล
ทําให้บริษัทสามารถเร่ิมมีกําไรสทุธิ ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไปได้ 

3.2.2 ความเส่ียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จากดั (มหาชน) (AQ) เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
มีมติจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจาก 6,337 ล้านบาท เป็น
ไม่เกิน 153,256 ล้านบาท และกําหนดเป็นวาระให้ผู้ ถือหุ้นเลือกแบบท่ี 1 เพิ่มทุนให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) ก่อนการ
จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจากดั (PP) หรือแบบท่ี 2 เพิ่มทนุให้บคุคลในวงจากดั (PP) ก่อนการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(RO) โดยทัง้ 2 แบบมีการจดัสรรใบสาคญัแสดงสทิธิ (AQ-W4) ด้วย รายละเอียดดงันี ้
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แบบที่ 1 (Par 0.50 บาท) แบบที่ 2 (Par 0.50 บาท) 
ลาํดับการจดัสรร ล้านหุ้น ล้านบาท ลาํดับการจดัสรร ล้านหุ้น ล้านบาท 
1. RO  125,000  62,500  1. PP  100,000  50,000  
2. AQ-W4  68,837  34,419  2. AQ-W4  56,337  28,169  
3. PP  100,000  50,000  3. RO  125,000  62,500  
รวมเพิ่มทนุ 293,837 146,919 รวมเพิ่มทนุ 281,337 140,669 
หุ้นเดมิ 12,675 6,338 หุ้นเดมิ 12,675 6,338 

กรณีไม่มีราคาตลาดจะเสนอขายหุ้นท่ีราคา 0.05 บาท ซึง่เป็นราคายตุิธรรมท่ีประเมินโดยบริษัท เอส 14 
แอดไวเซอร่ี จํากดั (FA) วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทนุเพ่ือชําระหนีธ้นาคารตามคาพิพากษาศาลฎีกา 10,004 
ล้านบาท สว่นท่ีเหลือใช้สําหรับซือ้ท่ีดนิลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และเงินทนุหมนุเวียน 

ปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้รับการอนมุัติจากผู้ ถือหุ้นและยงัไม่ได้มีเสนอขายหุ้นดงักล่าว อย่างไรก็ตามหาก
บริษัทได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จํานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการ
ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ดงันี ้แบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 95.86 และแบบ
ที่ 2 คดิเป็นร้อยละ 95.69 

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้แนวราบและแนวสงู 

รวมทัง้บริการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000471 
หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์ 0-2033-5555 

โทรสาร - 
เว็บไซต์  : www.aqestate.com  
ทนุจดทะเบียน : 11,659,181,574.00 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว : 6,337,341,767.50 บาท 
จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว : 12,674,683,535 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ : 0.50 บาท 
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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 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 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 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
 สดัสว่นการถือหุ้น : 99.93% 
 สถานะท่ีเก่ียวข้องกนั : บริษัทยอ่ย (ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 
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(4) ช่ือบริษัท : บริษัท อัลลาย เทคโนโลย่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์ 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 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 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 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 0-2033-5555 

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

(7) ช่ือบริษัท : บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด 
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี  102  ถนนริมคลองบางกะปิ  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
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กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์ 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 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 0-2033-5555 

โทรสาร - 
 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 0-2033-5555 

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

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

กรุงเทพมหานคร 10310 
 ประเภทธุรกิจ : พฒันาและให้บริการสนัทนาการและให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 
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 หมายเลขตดิตอ่ : โทรศพัท์ 0-2033-5555 
โทรสาร - 

 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 0-2033-5555 

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

3) บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

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

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

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

4.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

-ไม่มี- 

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
5.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงันี ้ 

� ทนุจดทะเบียน  11,659,181,574.00 บาท แบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญัจํานวน 23,318,363,148 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

� ทนุชําระแล้ว   6,337,341,767.50 บาท แบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญัจํานวน 12,674,683,535 หุ้น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

5.2 ผู้ถือหุ้น 

1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 
หุ้น % 

1. นางสมุาลี อ่องจริต  600,000,000   4.73  
2 นางนนทิตา พรหมสอน  500,000,000   3.94  
3. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  500,000,000   3.94  
4. นายธนพล วิระเทพสภุรณ์  250,000,000   1.97  
5. นางมนธิรา ผดงุรัตน์  215,000,000   1.70  
6. นายกองโทสวุิทย์ พิพฒัน์วิไลกลุ  200,000,000   1.58  
7. นายชงก์ รังสพิราหมณกลุ  199,000,000   1.57  
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  187,711,323   1.48  
9. นายทวีป เรืองหร่าย  165,000,000   1.30  
10. น.ส. ชวลัลกัษณ์ เอีย้วศวิิกลู  144,000,000   1.14  

 รวม 2,960,711,323  23.36  
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2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 

-ไม่มี- 

5.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

1) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W2 

บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี  2 (AQ-W2) จํานวน  1,030,899,500 หน่วย  เม่ือวันท่ี  20 
มิถุนายน 2555 และได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอน
เปล่ียนมือได้ อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี (20 มิถนุายน 2555) และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้
ใช้สิทธิได้ทกุ ๆ 3 เดือน โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายนและธันวาคม
ของแตล่ะปี วนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 

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

� อัตราเดิมใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 1 หุ้นสามัญ 1หุ้น (อัตรา 1:1:1) 
ราคาใช้สทิธิ 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 

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 ใบสําคัญแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอน
เปล่ียนมือได้ อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกๆ 1 ปี โดย
กําหนดวนัใช้สทิธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม วนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W3 มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 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 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ อย่างไรก็ดี บริษัทมี

นโยบายในการสํารองเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินส่วนท่ีเหลือจากการ
สํารองเงินทนุดงักลา่วมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยข้อบงัคบับริษัทระบไุว้ดงันี ้

ข้อท่ี 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้
เงนิปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2559 2558 2557 2556 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.30)  (0.17)  (0.04) 0.03 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) - - - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) - - - - 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบับริษัท ทัง้นี ้นบัตัง้แตปี่ 2539 จนถึง
ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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7. โครงสร้างการจัดการ 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 คณะกรรมการบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

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

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

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารจดัการงานของบริษัท
ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทโดยมีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เพ่ือ
การสร้างมลูค่าให้แก่กิจการ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ ภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการภายนอกท่ีไม่เป็นพนกังานของบริษัทจํานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 
3 ทา่น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดลุอํานาจ
ภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

วงเงนิอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอํานาจการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ช่ือและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายสทุศัน์ จนัก่ิงทอง หรือ นางสาวรัญ
ชนา รัชตะนาวิน หรือ นายอภิวฒิุ ทองคํา หรือ นายสมชาย มีเสน กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั 
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การเข้าร่วมประชุม 

ในปี  2559 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน  16 ครัง้ และการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

หมายเหตุ จาํนวนครัง้ 
การประชุม 

จาํนวนครัง้ 
ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ 13 13 แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ 6 5 แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ - - แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ 16 15 - 

5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ 16 15 - 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ 16 14 - 

กรรมการตรวจสอบ   - 

8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ - - แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

กรรมการตรวจสอบ - - แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 

9. นายจตรุพล ภมิูวสนะ กรรมการอิสระ   ลาออก 7 มี.ค. 2559 

กรรมการตรวจสอบ   ลาออก 7 มี.ค. 2559 

10. นายภพ เพชรสวุรรณ กรรมการ   ลาออก 12 ก.ย. 2559 

11. ผศ.ดร.ภกัดี มะนะเวศ กรรมการอิสระ   แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
ลาออก 9 ธ.ค. 2559 

กรรมการตรวจสอบ   แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
ลาออก 9 ธ.ค. 2559 

12. นายสทุธิศกัด์ิ วจีปิยนนัทานนท์ กรรมการ   ลาออก 30 ธ.ค. 2559 

13. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ   ลาออก 1 ก.พ. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   ลาออก 1 ก.พ. 2560 
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7.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ผู้บริหารบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) มีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายอภิวฒิุ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร 
3. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 
5. นางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร /  

ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารปรากฏตามข้อ 9 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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7.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 ได้มีมติแตง่ตัง้นายอภิรัฐ อินทรช ูให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่เลขานกุารบริษัท
รับผิดชอบการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เก็บ
รักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็น
เลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมตคิณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประจําปี 2559 จํานวน 3,200,000 บาท 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินสําหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนประจํา และค่าเบีย้ประชุม
กรรมการ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ  แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ* /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม /  
กรรมการสรรหาฯ  

 แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560* 

3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ /กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 

4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  - 
5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  - 
6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาฯ  
 แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 

7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
9. นายจตรุพล ภมิูวสนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  ลาออก 7 มี.ค. 2559 
10. นายภพ เพชรสวุรรณ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม /  

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายกิจการพิเศษ 

 ลาออก 12 ก.ย. 2559 
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

11. ผศ.ดร.ภกัดี มะนะเวศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
ลาออก 9 ธ.ค. 2559 

12. นายสทุธิศกัด์ิ วจีปิยนนัทานนท์ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม /กรรมการบริหาร  ลาออก 30 ธ.ค. 2559 
13. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  ลาออก 1 ก.พ. 2560 

รวม  3,200,000-  

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร 

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารและกรรมการบริหาร
จํานวน 5 ราย รวมทัง้สิน้ 10.91 ล้านบาท 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ก. คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้จ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการ 

ข. คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

� เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพและกองทุนประกันสังคม 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5% ของ
เงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและกองทนุประกันสงัคมสําหรับผู้บริหาร 
จํานวน  247,000 บาท และ 21,750 บาท ตามลําดบั 

7.5 บุคลากร 

1) จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังาน รวมทัง้สิน้ 168 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทัง้สิน้ 35,406,140.20 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยจํานวนนีไ้ด้รวมส่วนท่ีบริษัทย่อยได้จ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวม 11,757,925.94 บาท 

สายงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัท  บริษัทย่อย 11 บริษัท 
พนกังานบริหาร (คน) 4 - 
พนกังาน (คน) 95 73 
รวม 99 73 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 23,648,214.26 11,757925.94 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญั 
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2) นโยบายพัฒนาบุคลากร 

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

บริษัทให้ความสําคญักับการสร้างขวญัและกําลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
ด้วยการกําหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพืน้ฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม 
รวมทัง้การจดัให้มีระบบสวสัดกิารท่ีเหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานให้ดีขึน้ 

8. การกาํกับดแูลกจิการ 
8.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มี
หน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะยกระดบัผลการดําเนินงานของบริษัทได้อยา่งยัง่ยืน และเป็น
หวัใจสําคญัท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ ขบวนการกํากบัดแูลกิจการเป็นระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของ
ภาวะผู้ นําและการควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัได้ดี ภายใต้การดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตราฐานสากล และเป็นไปตามกฏหมาย โดยให้
สอดคล้องกับหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยให้คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียและสงัคมโดยรวม บริษัทได้มีการจัด
โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ และเป็นกรรมการอิสระ 
ของบริษัท โดยมีโครงสร้างท่ีเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้มีการประชมุทกุไตร
มาส เพ่ือตรวจสอบดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ยึดหลกัความโปร่งใส ความซ่ือสตัย์ ความเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี ความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบตัิ
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 ้
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� บริษัทมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอและทนัเวลาตลอดจนบริษัทได้ online อยู่ใน Web 
Site บริษัท ซึ่งหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวจะแจ้งรายละเอียด อนัประกอบด้วย วนัท่ี เวลา สถานท่ี 
และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูลท่ีสําคัญเพ่ือประกอบการ
พิจารณาการตดัสินใจ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

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

� ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ซึ่งกรรมการเข้า
ร่วมประชมุ 7 ท่าน โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จดัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ อยู่ภายใต้ห้องประชุมเดียวกัน  ทําให้การประชุมดําเนินไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสทิธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้จดัแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ด้วย 

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

� การประชมุฯ ดําเนินการตามวาระท่ีได้แจ้งตามหนงัสือเชิญประชมุฯ ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและไม่มี
วาระอ่ืน ๆ เพิ่มในการประชมุฯ 

� ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
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 เพ่ือให้มั่นใจว่า สิทธิขัน้
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พืน้ฐานของผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านีไ้ด้รับการคุ้มครองและดแูลเป็นอย่างดีตามข้อกําหนดของกฎหมาย  รวมทัง้ได้
กําหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

� พนักงาน  

บริษัทถือเสมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั และมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนกังานทกุคนมีความภมิูใจ
และเช่ือมัน่ในองค์กรและมีสวสัดกิารเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีโดยบริษัทจดัให้มีห้องออกกําลงักาย สระ
ว่ายนํา้ให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากการท่ีต้องทํางานหนกัมาทัง้วนั ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดกิารพนกังานคา่รักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ ตรวจสขุภาพประจําปี และจดั
กิจกรรมการให้พนกังานได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีด้วยกิจกรรมต่างๆ  เช่นระหว่างเดือนมีกิจกรรมท่ีพนกังานทกุ
ทา่นต้องมีสว่นร่วม กิจกรรมการท่องเท่ียวประจําปี นอกจากนีบ้ริษัทสนบัสนนุการพฒันาทกัษะและความสามารถ
ในการทํางานอยา่งสม่ําเสมอ โดยมีหลกัสตูรฝึกอบรม ลกูค้า บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคณุภาพสนิค้า และ
บริการท่ีมีคณุภาพ ซึง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมืออาชีพ ตลอดจนบริษัทจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือตดิตอ่ 
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 
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� ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดแูล และให้ความใสใ่จตอ่ชมุชน สงัคมและ
สิง่แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้มุ่งมัน่ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

8.2  คณะกรรมการ 

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

1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ ประธานกรรมการ แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
2. นายอภิวฒิุ ทองคํา รองประธานกรรมการ  แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
3. นายสมชาย มีเสน กรรมการ  แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
4. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
5. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
6. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
7. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ  แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
9. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร กรรมการ  ลาออก 9 ต.ค. 2558 

10. นายฉวิวชัร์ พีชผล กรรมการ ลาออก 9 ต.ค. 2558 
11. นายจตรุพล ภมิูวสนะ กรรมการอิสระ  ลาออก 7 มี.ค. 2559 
12. นายภพ เพชรสวุรรณ กรรมการ ลาออก 12 ก.ย. 2559 
13. 

 
ผศ.ดร.ภกัดี มะนะเวศ กรรมการอิสระ แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 

ลาออก 9 ธ.ค. 2559 
14. นายสทุธิศกัดิ ์วจีปิยนนัทานนท์ กรรมการ ลาออก 30 ธ.ค. 2559 
15. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ ลาออก 1 ก.พ. 2560 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการภายนอกท่ีไม่เป็นพนกังานของบริษัทจํานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 
3 ทา่น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นจํานวนท่ีมากพอท่ีจะสร้างกลไกถ่วงดลุอํานาจ
ภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                หน้าที่ 43 
 

โดยมีนายอภิรัฐ อินทรชู เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการ
ประชมุ และจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน 

องค์ประกอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 

การแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการบริษัท มาจากการเลือกตัง้โดยผู้ ถือหุ้น โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสียง 

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

จํานวนกรรมการ ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกินกว่า 11 คน ไม่น้อยกว่า
คร่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรวมถึงหน้าท่ีตดิตามการบริหารของผู้บริหารเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีในการกําหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย และ
นโยบายของบริษัท ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงาน ทัง้ในด้านการจัดการบริหารทรัพย์สินและการบริหาร
การเงินให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
2. น.ส.ประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
3. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
4. นายจตรุพล ภมิูวสนะ กรรมการตรวจสอบ ลาออก 7 มี.ค. 2559 
5. 
 

ผศ.ดร.ภกัดี มะนะเวศ กรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้ 8 มี.ค. 2559 
ลาออก 9 ธ.ค. 2559 

6. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออก 1 ก.พ. 2560 

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

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน (1คน ควรมีความรู้ด้านบญัชี/การเงิน) 
2.  พิจารณาคดัสรรโดยคณะกรรมการสรรหาและเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ
3.  เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร พนกังาน หรือ ท่ีปรึกษาหรือได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท 
4.  ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสียทัง้ด้านการเงินหรือการบริหารกบับริษัท 
5.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยนบัรวมหุ้นท่ีผู้ ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
(เกณฑ์นีเ้ข้มข้นกวา่ตลาดหลกัทรัพย์และสนง.กลต) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  กํากับดูแล สอบทาน ให้มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยกฎหมายอย่าง
โปร่งใส ถกูต้อง และเพียงพอตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

2.  กํากบัดแูลและสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Audit) 
3.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัทฯ 
5.  สอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและกําหนดมาตรการป้องกนัภายในองค์กร 
6.  พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
7.  กํากับดแูลสอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของสํานกังานตรวจสอบภายในและประสานงานกับ

ผู้สอบบญัชี 
8.  จดัทํารายงานกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
9.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตง้ั และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
10.  กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
11.  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมายในการปฏิบตัิงานตาม

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สงั่ การให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า หน่วยงาน 
หรือ พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบแตอ่ยา่งใด 
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3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 4 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอภิวฒิุ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 
2. นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 13 ม.ค. 2560 
3. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหาร แตง่ตัง้ 9 ต.ค. 2558 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.  อํานาจควบคมุดแูลกิจการของบริษัท และมีหน้าท่ีดงันี ้

� ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติเก่ียวกับ การขออนุญาต การจดทะเบียน และการย่ืนคําร้องต่างๆ ท่ี
จําเป็นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท แล้วรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกๆ สาม
เดือน 

� พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจดัทําแผนงานประจําปี เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
� พิจารณากลัน่กรองการลงทนุต่าง ๆ การกู้หนีแ้ละการคํา้ประกนั นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ เว้นแต่การกู้ ยืมระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย เม่ือคณะกรรมการบริหารพิจารณากลัน่ 
กรองแล้วให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติแทนคณะกรรมการบริษัทได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 

� วางระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท รวมทง้ั กําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางานของ
พนกังานตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

� วางระเบียบวา่ด้วยการเงินและการบญัชีของบริษัท 
� วางระเบียบวา่ด้วยการพสัดแุละจดัซือ้ จดัจ้าง 
� แก้ไขปญ ัหาหรือความขดัแย้งท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กรและดํารงไว้ซึง่การส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้ มี

สว่นเก่ียวข้อง 
� ดําเนินงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2.  ในการดําเนินกิจการของบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

� บริหารกิจการของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบาย แผนงานของมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

� บงัคบับญัชาพนกังาน บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารงานพสัด ุและบริหารงานการเงิน
และการบญัชีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 

� พิจารณาจดัทําแผนงานประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัการได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
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� ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึงการควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทนุตาม
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิในแผนงานประจําปี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตัง้ตามมติ
คณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 3 ทา่นดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวฒิุพงษ์ อิสระมาลยั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 15 ก.พ. 2560 
2. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 27 ธ.ค. 2559 
3. นายอภิวฒิุ ทองคํา กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตัง้ 14 ก.ย. 2559 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งแต่งตัง้ตามมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 
4/2557 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

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

6) คณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างมีอํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างแบง่ดงันี ้
� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินน้อยกวา่หรือเทา่กบั 10 ล้านบาท ประกอบด้วย 

ประธาน      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
คณะกรรมการ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจ 
               จดัซือ้ 
ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ 

� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินมากกวา่ 10 ล้านบาทประกอบด้วย 

ประธาน       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการ     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจและ โครงการ 
   จดัซือ้ 
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ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ 
� คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง วงเงินมากกวา่ 20 ล้านบาทประกอบด้วย 

ประธาน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการ กรรมการบริหารบริษัท 
          ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาผลติภณัฑ์และโครงการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจโครงการ 
จดัซือ้ 

ผา่นการอนมุตัต้ิองรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

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

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

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
5) การขายท่ีดนิหรือทรัพย์สนิและการดําเนินการอ่ืนใด บรรดาท่ีเป็นปกตธิุระของบริษัทให้เป็น อํานาจ

ของกรรมการผู้จดัการ 

การดําเนินการกิจการของบริษัทท่ีมิได้กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จดัการ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัเิป็นรายกรณีไป 

8.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

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

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทได้กําหนดไว้เข้มกวา่ข้อกําหนดขัน้ต่ําของก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคณุสมบตัิในวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ดงันี ้
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1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(ตามเกณฑ์สนง.กลต. แตเ่ข้มข้นกวา่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

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

มีอํานาจควบคมุ 
5. เป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดง

ความเห็นท่ีเป็นอิสระและต้องไม่เป็นลกูจ้างหรือพนกังานท่ีได้รับเงินเดือนประจําในช่วงหนึ่งปีกjอน
ดํารงตําแหน่ง 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ
โดยกรรมการจะต้องมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่การสรรหาบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัท
จะต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมถึงเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท
โดยสม่ําเสมอ ทัง้นีท่ี้ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้อนมุตัิแต่งตง้ั กรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ
ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงเลือกกรรมการเป็น
รายบคุคล หรือ คราวละหลายคนเป็นรายคณะก็ได้ ตามแต่ผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร บุคคลหรือคณะบคุคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ผู้ เป็น
ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

8.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลท่ีทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้

(1) บริษัทมีการส่งบคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ 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 และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ท่ีมีสาระสําคญัและมีผลกระทบต่อบริษัท  ถ้าเป็นข้อมูลทางการ
ดําเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการโดยมีการประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษัท แต่ถ้า
ข้อมลูใดท่ีมีผลกระทบต่อผู้ลงทนุต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการ
ติดตามดแูลในการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
สว่นตวั และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาความผิด ในกรณีท่ีพนกังานมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั 

8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2559 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดงันี ้

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

โดยกําหนดคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยจํานวน 11 บริษัท รวมจํานวนทัง้สิน้ 5.13 ล้านบาท ดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัท 
ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไตรมาส รวม งบประจาํปี รวม 
งบการเงินรวม 225,000 675,000 275,000 950,000 
บมจ. เอควิ เอสเตท 210,000 630,000 700,000 1,330,000 
บจก. เอควิ  วิลเลจ 30,000 90,000 200,000 290,000 
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 50,000 150,000 200,000 350,000 
บจก. อควาเรียส เอสเตท 60,000 180,000 320,000 500,000 
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บริษัท 
ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไตรมาส รวม งบประจาํปี รวม 
บจก.วิลลา่ นครินทร์  30,000 90,000 130,000 220,000 

รวม 2,355,000 2,775,000 5,130,000 

(2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าเคร่ืองใช้สํานกังาน 
ให้แก่ผู้สอบบญัชีรวมจํานวนทัง้สิน้ 183,992 บาท 
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9. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
รายชื่อคณุวฒุิ และประวตัขิองกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ 
ประธานกรรมการ 
แต่งตัง้วนัที่ 8 มี.ค. 2559 
 

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

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

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
� หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 76 
� หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ

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

Chairman Program 
� หลกัสตูร Training for the Role of the 

Nomination and Governance Committee  
� หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการ

พลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 2 

ไมม่ี ไมม่ี 14 มีค.2559 – ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
2523 -ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
มค.2559 - ปัจจบุนั 
2556- กย.2558 
2554-2556 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
อธิบดีอยัการ 
อธิบดีอยัการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
คณะกรรมการพิจารณาอทุรณ์ กรมศลุกากร 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 
บริษัท โรงพยาบาลธนบรุี จํากดั 
บริษัท พริมามารีน จํากดั 
สนง.คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
สนง.คณะกรรมการอยัการ 

2. นายอภิวฒุิ ทองคํา 
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
/ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
แต่งตัง้วนัที่ 14 ก.ย. 2559 

55 � ปริญญาโทกฎหมาย, อเมริกนัยนูิเวอร์ซิตี ้
สหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ,  ฮาวเวิร์ดยนูิ
เวอร์ซติี,้ สหรัฐอเมริกา 

� เนติบณัฑิตไทย  
� นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
� ประกาศนียบตัรทางทรัพย์สนิทางปัญญา,

องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก, 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2559 -  ปัจจบุนั 
15 ก.พ. - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
บจก.กลอรี่ แอคเม ่
บจก.เอฟบีแอลพี ลกีลัป์ คอนซลัติง้ เซอร์วสิ
เซส 
บจก.แอลเลสซี่ แคปปิตอล 
บจก.เฮดควอเตอร์ส  
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

สวิตเซอร์แลนด์ 
� ประกาศนียบตัรเกี่ยวกบัแนวโน้มและปัญหา

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, โรงเรียน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา, มหาวทิยาล้ย
มชิิแกน 

� ประกาศนียบตัรหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม" รุ่น 2 

� ประกาศนียบตัรหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 
"นกับริหารระดบัสงูกอล์ฟธรรมศาสตร์เพื่อ
สงัคม" รุ่นที่ 2 

� วฒุิบตัรหลกัสตูรบริหารจดัการด้านความมัน่คง
ชัน้สงู "รุ่นที่ 6", วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

� วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ (วปอ.รุ่น 54) 

� (ปรอ.รุ่นที่ 24) ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 
ประจําปี 2554-2555 

� ประกาศนียบตัรการอบรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สมยัใหมแ่ละการบงัคบัใช้กฎหมายลขิสทิธิ์ ณ 
กรุงเดนปาซ่า, ประเทศอินโดนีเซีย 

� การสมัมนาบญัชีภาษีอากรชัน้สงูสาํหรับนกั
กฎหมายและนกัธุรกิจ รุ่นที่ 1, ศาลภาษีอากร
กลาง 

� อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงบัข้อพิพาท
และแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1, กระทรวง
ยตุิธรรม 

� หลกัสตูร DCP รุ่น 89/2007, สมาคมสง่เสริม

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2557 
2554-2556 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์คณะกรรมาธิการ
พลงังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
� หลกัสตูร CDC รุ่น3/2008, สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. นายสมชาย มีเสน 

กรรมการ / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
แต่งตัง้วนัที่ 13 ม.ค. 2560 

49 � ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การเมืองการ
ปกครอง), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
(ประวตัิศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไมม่ี ไมม่ี 13 ม.ค.2560 - ปัจจบุนั 
2537 - 2557 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผู้ ดําเนินรายการวทิยอุสิระ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 

4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวนิ 
กรรมการ / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
แต่งตัง้วนัที่ 9 ต.ค. 2558 

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

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

� บธ.บ. การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

� Director Accreditation Program (DAP) ปี  
2550 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ต.ต.2558 – ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 
  
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการ 
  
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
กรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ โครงการ ABI 
(Authorized Business Incubators) สาธิต 
สมาคมหน่วยบม่เพาะธุรกิจและอทุยาน
วิทยาศาสตร์ไทย 
บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี 

5. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง 
กรรมการ / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม / 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
แต่งตัง้วนัที่ 9 ต.ค. 2558 

47 � บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเวส
เทิร์น 

� บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุติ 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดสุติ 

ไมม่ี ไมม่ี 9 ตค. 2558 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการผู้จดัการ 
ที่ปรึกษา พลเอกองอาจ พงษ์ศกัดิ ์
เลขานกุาร 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บริษัท เอส.เจ. แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากดั 
สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
ประจําคณะกรรมการธิการกฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรมและกิจการตํารวจ 

6. นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้วนัที่ 15 ก.พ. 2560 

58 � ปริญญาตรี นิตศิาสตร์, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, เนติบณัฑิตไทย 

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

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
หวัหน้างานสํานกักฎหมาย 
ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความให้บริษัท

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

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

จํากดั และบริษัทมหาชน 
7. น.ส. ประภสัสร มงคลมะไฟ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้วนัที่ 9 ต.ค. 2558 

31 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) สาขาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

� บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 
นกับญัชีอิสระ 

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

8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้วนัที่ 27 ธ.ค. 2559 

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

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

� รัฐศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาจารย์บรรยายพิเศษ 
Chief Strategy Office-CSO 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
มหาวิทยาลยัชัน้นํา 
บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่ 
บริษัท ซีด้เอ็มคอท จํากดั 

9. นายวิรัตน์ เอีย้วอกัษร 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
แต่งตัง้ ตลุาคม 2556 
 

64 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

� นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
� วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาเศรษฐศาตร์

การเกษตร), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ต.2556 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 
 
พค.54 -ปัจจบุนั 
พค.54 -ปัจจบุนั 
พค.54 -ปัจจบุนั 
กย.54 –ปัจจบุนั 
ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั  
พ.ค. 2554 – 9 ตค. 58 
2556 - ตค.58 
พ.ค.54-ตค.56 
พค.54 - มยิ.55 
พค.54 - มยิ.55 

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

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั 
บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 
บริษัท อควาเรียส โฮเทล็ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 
บร่ิษัท เอคิว พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้เซอร์วิส จํากดั 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 
บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 
บจก.อลัลายเทคโนโลยีอินเตอร์แนชัน่แนล 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นางปราณี หิรัญบรรเทา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
และผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 
แต่งตัง้ปี 2549 

61 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

� บริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

25,000 หุ้น 
คิดเป็น  

0.0003% 

ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้ อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

บมจ.เอคิว เอสเตท 
บมจ.เอคิว เอสเตท 

11. นายอภิรัฐ  อินทรช ู
เลขานกุารบริษัท 
แต่งตัง้ปี 2556 

 � นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

- ไมม่ี 2556 – ปัจจบุนั. 
2556 – ปัจจบุนั 
2541 –  2556 
 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 
นิติกรอาวโุส 

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

หมายเหต:ุ นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                    หน้าที่ 56 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ บริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

(ไม่มี) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

(ไม่มี) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. นายสมชาย ควูจิิตรสวุรรณ X              
2. นายอภิวฒุิ ทองคํา //              
3. นายสมชาย มีเสน / /      /   / /   
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน /              
5. ดร.สทุศัน์ จนักิ่งทอง / / / /    / / / / /   
6. นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั /              
7. น.ส. ประภสัสร มงคลมะไฟ /              
8. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ /              

หมายเหต ุ  
(1) / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของประกาศนี ้

รายชื่อบริษัทย่อย 
1) บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั 
2) บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั 
3) บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั 
4) บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
5) บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
6) บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 

7) บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั 
8) บริษัท วิลลา่ นครินทร์ จํากดั 
9) บริษัท วิทรูธนากร จํากดั 
10) บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
11) บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ 

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

พนกังาน  : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการจดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน เช่น การประกันสขุภาพ / สนบัสนนุให้พนกังานมี
กิจกรรมเพ่ือพฒันาทางด้านร่างกายโดยได้มีสถานท่ีออกกําลงักายเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  

คูค้่า  : บริษัทมีการซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามสญัญาตอ่คูค้่า 

เจ้าหนี ้ : บริษัทปฏิบตัติามเง่ือนไขการข้อตกลง 

ลกูค้า  : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบดําเนินการให้แก่ลกูค้าโดยเร็วท่ีสดุทัง้นี ้
บริษัทได้พัฒนาโครงการให้มีความร่มร่ืน น่าอยู่และ ความปลอดภัยในโครงการ เพ่ือให้
ลกูค้ามีความมัน่ใจในสวสัดีภาพของตนเอง  

คูแ่ขง่  : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการ
แขง่ขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สจุริตเพ่ือทําลายคูแ่ขง่  

ชมุชน  : มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม 

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการจัดการไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นโดยมีคณะกรรมการ
พิจาณาการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือให้การพิจารณามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

จริยธรรมธุรกจิ 

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้บริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ต่อประสิทธิภาพใน

ระบบ การควบคุมภายใน ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีการทบทวนนโยบายต่างๆและมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในให้มีความโปร่งใส ท่ีจะช่วยลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ และการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของแตล่ะหน่วยงานของบริษัทฯท่ีวางไว้มีความถกูต้อง
เพียงพอ ถ้าเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องท่ีมีสาระสําคัญจะทํารายงานถึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯให้พิจารณาสั่งการแก้ไข  นอกจากนีบ้ริษัทยังได้มีนโยบายท่ีให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสจุริตและยตุธิรรมอย่างสม่ําเสมอ และไม่ให้เข้าไป
มีสว่นรวมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่บริษัท บริษัท ถือวา่บคุคลดงักลา่ว
มีความผิดอย่างร้ายแรง และหากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน จะถกู
ลงโทษตามข้อบงัคบัพนกังานของบริษัทตอ่ไป 

1) การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

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

2) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทจดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญัตา่ง ๆ อย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริหาร ใน
การประชมุ มีเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีครบถ้วน และถกูจดัเก็บอยา่งเป็นหมวดหมู่ 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 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างทดัเทียมกนัและได้กําหนดให้มีขัน้ตอนการประชมุผู้ ถือหุ้น
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 2 ครัง้ คือการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 และการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครังท่ี 1/2559 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามสาระ
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ต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุประมาณ 
14 วนัทําการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
แลผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯมาได้ทางเว็ปไซต์ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 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
มีความขดัแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการ
เห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามผู้ สอบบัญชีของบริษัท คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2559 ไม่แสดง
ความเหน็ในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้

ข้าพเจ้าได้รับการวา่จ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอควิ เอสเตท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีมีสาระสําคญัตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีสาระสําคญัตอ่การดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทและอาจมีผลกระทบอย่างแผ่กระจายตอ่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการดงักลา่วโดยรวม ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็ 

(1) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1 

(ก) เม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้
พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คนและบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลย
ท่ี 20 ในข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิให้
สนิเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการ
ขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดนิ ปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึง่และเสนอขอซือ้หุ้นบริุมสิทธิของจําเลยท่ี 
20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวถือครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกับจําเลยท่ี 25 
และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาทแก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้กู้  (จําเลยท่ี 19) 
และบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดนิจดจํานองท่ีเป็นหลกัประกนั  ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท
ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระรายหนึ่ง เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกันดงักล่าว โดยใช้วิธีเปรียบกับ
ข้อมูลตลาดมีราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดงักล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการ
เสนอขายกบับคุคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูคา่บงัคบัขายของท่ีดินดงักลา่วสทุธิจากคา่นายหน้าใน
การขายมีจํานวนเงิน 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคบัขายของท่ีดิน
ดงักลา่วมีจํานวนเงินประมาณ 5,800 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 บริษัทได้รับคําสัง่บงัคบั
คดีจากศาลฎีกา จนถึงปัจจบุนัยงัไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 

(ข) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กับจําเลยท่ี 19 
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 68) ของจําเลยท่ี 19 โดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแตเ่พียงผู้ เดียว
แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัลงนามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารอง
จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ เช่น ค่าถอนการอายัดท่ีดิน การชําระหนี ้
กรมสรรพากรแทนจําเลยท่ี 19 เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างสว่นของบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 
19 และค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้อง
กู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ี
บริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักลา่วหลงัหกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
ของรัฐดงักล่าวแล้วจะแบ่งกันในสดัส่วน จําเลยท่ี 19 จะได้รับร้อยละ 70 และบริษัทได้รับร้อยละ 30 
อย่างไรก็ตาม หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ก่อนทําการขายท่ีดิน เม่ือบริษัทและจําเลยท่ี 19 หลดุพ้นจากความรับผิดกับ
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไล่
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เบีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัติามสญัญาและความคลอ่งตวัในการดําเนินการ ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของจําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัท แต่เม่ือ
สัญญาสิน้สุดลง บริษัทจะต้องโอนหุ้ นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 
ตามเดมิ บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยแหง่หนึง่ให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาตขิองกรรมการท่านหนึง่ของจําเลยท่ี 
19 จํานวน 30 ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปีโดยมีท่ีดินเป็น
หลกัประกัน บริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 
ตลุาคม 2558 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ได้โอนหุ้นของจําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัทแล้วและอนุมตัิให้
กรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็นกรรมการของจําเลยท่ี 19 อย่างไรก็ตาม บริษัทและจําเลยท่ี 
19 ไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากบริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 19 วา่จะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้จากการท่ีจะดําเนินการ
ขายท่ีดินดังกล่าวเพ่ือชําระค่าเสียหาย เน่ืองจากบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี
ล้มละลาย 

(ค) จากการตดัสินของศาลฎีกามีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าเง่ือนไข
ของหนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออก ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยผิดเง่ือนไขเงินกู้ จากสถาบัน
การเงินในประเทศ 3 แห่ง ท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินดงักล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษาจนถึงปัจจุบนัสถาบนัการเงินทกุแห่งท่ี
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 

(ง) ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ี
บริษัทได้ย่ืนหนงัสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคารแหง่หนึง่ โดยบริษัทยินดีท่ี
จะนําท่ีดินท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มเตมิมลูคา่ 1,000 ล้านบาท และ
ขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนั
เพ่ือไปชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงิน
ต้นก่อน โดยปัจจบุนับริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักล่าว และท่ีประชมุรับทราบผล
การรายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ีเป็นหลกัประกัน พบว่า มีผู้บุกรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนี ้
บริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสัญญาจัดการทรัพย์สิน
เพิ่มเติมอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการค่าเสียหายจากคดีดงักล่าว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 4,686.70 ล้านบาท (สทุธิจากมลูคา่หลกัประกนั)  

  ต่อมาตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ี
ประชุมรับทราบว่า เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของ
ธนาคารในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญา
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ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 
1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้วจึงให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจัดการขายท่ีดิน
หลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วยวา่ หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอม
ความในคดีแพ่งเตม็จํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกั
อัยการเพ่ือบังคับคดีกับทรัพย์สินของบริษัทในสัญญา  ปัจจุบันบริษัท โกลเด้นฯ ยังไม่ได้ตกลงทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งถึงการส่งเร่ืองกับหน่วยงานท่ีอ้างอิง
ดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

  เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคาร
ไม่สามารถรับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 
ธนาคารได้ทําหนงัสือแจ้งให้ดําเนินการ(1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ทํา
สญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพง่หมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เตม็ตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตาม
หนังสือท่ี ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560 (2) ให้บริษัท เอคิว 
เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปฎิบตัิตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 
10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

  ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิ
ตามกฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

  ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกบัผู้บริหารของธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทนุและหากไม่มีข้อขดัข้องใดเพ่ิมเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระ
หนีไ้ด้ โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบั
ธนาคารครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

  ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล 
พาร์ค จํากดั ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทนุทรัพย์
จํานวน  10 ,234 ,752 ,863 .31  บาท  พ ร้อมดอกเบี ย้ ในอัตรา ร้อยละ  15  ต่อ ปี  ของต้น เงิน 
8,368,732,100.00 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีเ้สร็จเสร็จแก่โจทก์ ศาลมีนดั
ฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

(จ) ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุกวา่ 12,000 ล้านบาท 

(ฉ) เน่ืองจากมูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับความสามารถในการขายท่ีดิน
หลกัประกันดงักล่าวให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้และบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 
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จะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่า
อาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจําเป็นในเร่ืองดงักลา่วได้ในขณะนี ้และการดําเนินงานตอ่เน่ืองของบริษัท
ขึน้อยู่อย่างมากกับความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกา
ความสามารถในการเพิ่มทุนของบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร ปัจจัยเหล่านีชี้ใ้ห้เห็น
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 จดัทําขึน้ตามข้อสมมตฐิานวา่บริษัทจะดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16 ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าดงักลา่วโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากบัอายสุิทธิการเช่าและคิดลด
มาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั และจากท่ีคาดว่าจะลงทนุเพิ่มเตมิในอนาคตเพ่ือพฒันาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 
และปีท่ี 2 ยงัไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง เพ่ือจะได้มีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือ
รองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัท
จะต้องจ่ายชําระคา่รับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิ
การเช่าดังกล่าวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้เซ็นหนังสือแสดง
เจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพ่ือจดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดงักล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหาร
จดัการโรงแรมออกไปจนกวา่หุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย จงึทํา
ให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 บริษัทต่างประเทศดงักล่าวได้ทํา
หนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  บริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท ใน
เดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคา
ประเมินเทา่กบั 79.40 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) 
ของการให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั ในการประเมินราคาดงักล่าวอยู่
ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถูกระงับการให้สินเช่ือจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่
แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคัญในความสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ 
เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1(ก) โดยข้อมูล
ตลาดของท่ีดินมีข้อจํากดัในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ข้อจํากดัของราคาค่า
เช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อัตราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทน
การลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 23.3 ปี ควบคู่กับความเส่ียงจากการลงทุนในทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทได้
บนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 143.7 ล้านบาท  อย่างไรก็
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ตาม จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจว่าการคํานวณ
ประมาณรายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมูลค่า
ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่วเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักลา่วอยูภ่ายใต้สมมตุฐิานท่ี
ไม่ปกติตามท่ีกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคล่ีคลายเม่ือใด  
นอกจากนี ้บริษัทยังไม่มีอัตราค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบัน และไม่มีอัตราค่าเช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ี
ขนาดเดียวกนักบัสิทธิการเช่าท่ีดินดงักล่าวเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดินมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งปัจจยั
เหลา่นีอ้าจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(3) สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไว้ในเกณฑ์การไม่แสดงความเห็น (2) บริษัทตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าใน
มลูคา่ของเงินลงทนุและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยดงักล่าว  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 358.40 ล้าน
บาท ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในความ
เหมาะสมของการด้อยคา่ในมลูคา่ของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ 

(4) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจบุนัซึ่งมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึง่มีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจงึไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากดัโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินระบบควบคมุภายในในเร่ืองข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงัเกต
เพิ่มเตมิจากคณะกรรมการบริษัท  

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556  ได้แตง่ตัง้นางสาวเกษิณี ตญัญไูพบลูย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 13 ธันวาคม 2556 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในปฏิบตัิงานด้าน
การตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท 
จงึเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกัน 
สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึน้จากรายการกับ

บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  กิจการนีเ้ก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ ถือหุ้น และหรือกรรมการร่วมกัน รายการบญัชี
กับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไว้ในงบการเงินรวมเกิดขึน้โดยใช้ราคาตามสญัญาหรือ
ตามท่ีตกลงร่วมกนั (บางสว่นมีสญัญา บางสว่นไม่มีสญัญา และบางกรณีเป็นเร่ืองของการบริการเร่ืองการจดัการ
ธุรกิจ และการบริหารงานโฆษณา ซึ่งเป็นบริการท่ีเฉพาะเจาะจง ไม่มีราคาตลาดให้อ้างอิง) ซึ่งเกณฑ์ท่ีใช้อาจ
แตกตา่งจากเกณฑ์ท่ีพิจารณาสําหรับรายการกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

ทัง้นีผู้้บริหารท่ีสําคญั หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท (ไม่ว่าจะทํา
หน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหวา่งกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท กบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับ
แต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 รายการบญัชีกบับุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

12.2 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน 

ตามนโยบายของบริษัท ขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งจะต้องมีการเสนอแก่ท่ีประชุมกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัด้วย ซึง่รายการระหว่างกนัดงักลา่วต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ 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 บริษัทจะมีการกําหนดข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ในการทํา
รายการระหว่างกันดงักล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี
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ของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา 
และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

โดยรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียว
โยงและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท ทัง้นี ้หากบริษัทมีการทํารายการระหว่างบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ 
บริษัทจะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี และบริษัทจะทําการ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 
56-1) ของบริษัท  

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหวา่งบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
13.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 78,138 74,664  614,469  6,655 3,445  535,338  
เงินลงทนุชัว่คราว 243,988 445,155  1,314,064  193,988 504  1,314,064  
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ืน่และเงินทดรอง       
- บริษัทยอ่ย - สทุธิ - -  -   403,254 375,214  359,411  
- บริษัทอื่น - สทุธิ 19,674 14,516  16,736  900 542  39  
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 2,978,876 3,373,879  3,326,336  1,158,892 1,549,323  1,464,324  
เงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ - -  19,076  - -  19,076  
ทรัพย์สินรอการขาย - 30,000  30,000  - -  -   
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทยอ่ย - สทุธิ - -  -   504,763 366,023  285,151  
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 66,906 324,229  -   29,362 172,736  -   
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 71,255 79,841  28,484  9,841 15,766  6,335  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,458,837 4,342,284 5,349,165  2,307,655 2,483,553  3,983,738  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ท่ีดินรอการพฒันา - สทุธิ 370,180 465,604  123,743  37,878 37,878  37,878  
เงินฝากธนาคารท่ีมข้ีอจํากดัในการใช้ 95,467 144,981  71,473  57,273 56,839  17,092  
เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ย - สทุธิ - -  -   - 480,565  794,599  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ - -  -   2,445,519 2,839,750  1,915,130  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก - 30,085  -   - -  -   
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 148,307 155,400  188,000  287,121 278,172  152,979  
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,075,171 909,250  602,185  42,275 52,059  48,124  
สิทธิการเช่า - สทุธิ 119,220 116,645  338,849  - -  -   
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 5,995 7,360  4,551  2,784 3,707  4,023  
คา่ความนิยม - -  202,981  - -  -   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,225 4,881  22,593  - -  -   
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 55,731 43,184  44,779  28,430 22,477  17,912  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,878,296 1,877,390  1,599,154 2,901,280 3,771,447  2,987,737  
รวมสินทรัพย์ 5,337,133 6,219,674 6,948,319 5,208,935 6,255,000 6,971,475 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น       
- บริษัทย่อย - -  -   145,598 199,486  

251,802  
- บริษัทอ่ืน 49,395 103,030  76,675  10,545 23,923  23,837  
หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้       
 ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 992 972 952 992 972 952 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ 26,718 30,021 - 26,718 30,021 - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 119,358 171,880  30,735  - -  9,435  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 3,414 2,390  2,783  997 956  829  
เงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า 16,568 120,532  119,104  1,868 61,935  29,044  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย       
- บริษัทย่อย - -  -   24,854 24,854  24,854  
- สถาบนัการเงินและอ่ืน ๆ 500 688  8,365  10 53  123  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 26,437 47,729  52,273  2,721 14,192  10,515  
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 84,459 69,001  37,811  28,547 28,465  13,149  
ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง 4,650,717 1,610,975  48,699  4,649,990 1,610,284  48,079  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 69,674 65,832  38,837  20,566 23,600  12,980  
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 5,048,232 2,223,050  416,234  4,913,406 2,018,741 425,599  
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 40,000 -  299,570  - -  3,664  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 4,137 4,030  5,873  776 1,773  2,730  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,853 3,119  20,321  - -  -   
ประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 46,168 46,168  46,168  46,168 46,168  46,168  
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 3,716 4,077  4,118  3,474 3,508  2,857  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 96,874 57,394  376,050  50,418 51,449  55,419  
รวมหนีส้นิ 5,145,106 2,280,444 792,284 4,963,824 2,070,190 481,018 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 2559 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
- ทนุจดทะเบียน        
 2557 : หุ้นสามญั 16,320.44 ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 20 บาท   326,408,897   326,408,897 

 2558-2559 : หุ้นสามญั 23,318.36  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 11,659,181 11,659,181  11,659,181 11,659,181  

- ทนุท่ีออกและชําระแล้ว       
 2557 : หุ้นสามญั 12,673.96 ล้านหุ้น  หุ้นละ 20 บาท   253,479,266   253,479,266 
 2558 : หุ้นสามญั 12,673.97 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท  6,336,985   6,336,985  
 2559 : หุ้นสามญั 12,674.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 6,337,341   6,337,341   
สว่นเกิน (ต่ํากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั 4 4 (245,651,276) 4 4 (245,651,276) 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ 153,537 153,477  -   153,537 153,477  -   
สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย (47,939) (47,939)  (47,939) - -  -   
ขาดทนุสะสม (6,250,916) (2,503,297)  (1,624,016) (6,245,771) (2,305,656)  (1,337,533) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ 192,027 3,939,230  6,156,035  245,111 4,184,810  6,490,457  
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - -  -   - -  -   
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 192,027 3,939,230  6,156,035  245,111 4,184,810  6,490,457  
        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,337,133 6,219,674 6,948,319 5,208,935 6,255,000 6,971,475 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
รายได้จากการขายและบริการ       
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,088,366 1,343,484  1,018,610  753,183 488,074  601,003  
 รายได้จากการขายท่ีดนิรอการพฒันา - -  460,000  - -  -    
 รายได้บริการรับเหมาก่อสร้าง - -  -    - -  7,766  
 รายได้จากกิจการโรงแรม  75,299 74,852 125,982 - - - 
 รายได้คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง 13,993 13,649 19,308 - - - 
 รายได้คา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย 325 15,731 - - - - 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,177,983 1,447,716 1,623,900 753,183 488,074 608,769 
ต้นทุนขายและบริการ       
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,354,885) (1,058,471)  (995,288) (660,106) (413,983)  (529,468) 
 ต้นทนุขายท่ีดนิรอการพฒันา - -  (419,546) - -  -    
 ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง - -  -    - -  (7,766) 
 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม  (114,376) (98,984) (109,580) - - - 
 ต้นทนุจากกิจการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง (10,570) (36,700) (62,227) - - - 
 ต้นทนุคา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย (3) (473) - - - - 
รวมต้นทุนขายและบริการ (1,479,834) (1,194,628) (1,586,641) (660,106) (413,983) (537,234) 
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น (301,851) 253,088 37,259 93,077 74,091 71,535 
 รายได้จากการจดัการธุรกิจ 13,514 12,122  12,814  46,400 45,600  23,120  
 ดอกเบีย้รับ 3,416 8,517  1,309  131,782 100,381  114,069  
 รายได้อ่ืน 63,927 78,263  68,757  40,305 30,432  74,119  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย (220,994) 351,990 120,139 311,564 250,504 282,843 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย (142,780) (171,915)  (132,166) (94,634) (89,014)  (37,159) 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (295,977) (392,554)  (355,374) (130,829) (153,691)  (167,405) 
 หนีส้งสยัจะสญู (30,685) (13,710)  (862) (484,778) (367,067)  (115,029) 
 ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - -  -    (480,565) (314,034)  -    
 ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม - (202,981)  -    - -  -    
 ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเชา่ - (143,730)  -    - -  -    
 คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (3,057,273) (1,631,743)  (16) (3,057,237) (1,631,672)  -    
รวมค่าใช้จ่าย (3,526,715) (2,556,633) (488,418) (4,248,043) (2,555,478) (319,593) 
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (3,747,709) (2,204,643) (368,279) (3,936,479) (2,304,974) (36,750) 
ต้นทนุทางการเงิน (410) (11,661) (5,120) (126) (682) (110) 
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (3,748,119) (2,216,304) (373,399) (3,936,605) (2,305,656) (36,860) 
รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 3,610 (510) 22,393 - - -    
ขาดทุนสาํหรับปี (3,744,509) (2,216,814) (351,006) (3,936,605) (2,305,656) (36,860) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีไม่จัดประเภทเข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง       
 กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,110) - 1,961 (3,510) - (468) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (3,747,619) (2,216,814) (349,045) (3,940,115) (2,305,656) (37,328) 

การแบ่งปันขาดทุนสาํหรับปี       
 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (3,744,509) (2,216,814) (351,006) (3,936,605) (2,305,656) (36,860) 
 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - - - 

  (3,744,509) (2,216,814) (351,006) (3,936,605) (2,305,656) (36,860) 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี       
 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (3,747,619) (2,216,814) (349,045) (3,940,115) (2,305,656) (37,328) 
 สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - - - 

  (3,747,619) (2,216,814) (349,045) (3,940,115) (2,305,656) (37,328) 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)       
 (เทียบเท่ามูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น) (0.2954) (0.1749) (0.0011) (0.3106) (0.1819) (0.0001) 

จาํนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (พันหุ้น)  12,674,378 12,673,967 323,635,120 12,674,378 12,673,967 323,635,120 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
ขาดทนุสําหรับปี (3,744,509) (2,216,814) (351,006) (3,936,605) (2,305,656) (36,860) 
รายการปรับกระทบขาดทนุสําหรับปีเป็นเงินสดสทุธิ       
 ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน       
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 55,703 53,172  54,416  10,600 10,798  10,106  
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 30,685 13,710  862  484,778 367,067  85,348  
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - -  -    480,565 314,034  -    
(โอนกลบั) สํารองคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 3,056,198 1,631,743  (919) 3,056,198 1,631,672 (935) 
กําไรจากการจําหน่ายโครงการ (26,815) - - (26,815) - - 
กําไรจากการจําหน่ายท่ีดินรอการพฒันา - -  (40,454) - -  (40,454) 
ตดัจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - -  -    - -  25,855  
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (255) (533)  38,807  (42) (2)  6,161  
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร (1,295) 77,408  -    - -  -    
(โอนกลบั) คา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ 318,727 (3,951)  89,680  55,945 6,014  (22,410) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของค่าใช้จา่ยรอตดับญัชี 2,038 - - - - - 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของท่ีดินรอพฒันา - 4,079  5,091  - -  5,091  
ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมู่บ้าน (87) 241  266  - -  -    
(โอนกลบั) ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 288 (41)  1,300  215 651  679  
ตดัจําหน่ายรายได้รอตดับญัชี - -  (1,132) - -  -    
รายได้อ่ืน (2,054) -  (685) (205) -  (165) 
รายได้จากการยกเลิกสญัญา (284) - - (284) - - 
คา่ใช้จา่ยประมาณการหนีส้ินจากการยกเลิกสญัญา 666 - - 630 - - 
(รายได้)จากการตดัจําหน่ายหนีส้ิน - (8,139) (125) - - - 
(กําไร)ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว 32 (2,224) (9,029) 32 (7) (9,029) 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว - (20,953) (9,480) - (18,518) (9,480) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 33,508 59,156 - - - 
กําไรจากการตดับญัชีเงินประกนัผลงาน - -  (28,164) - -  (12,454) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเชา่ 7,425 143,730  -    - -  -    
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม - 202,981  -    - -  -    
ขาดทนุจากการตดับญัชีเงินมดัจําสินค้าคงเหลือ 16,942 - - - - - 
ตดัจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย - 18,723  6,462  - -  -    
ดอกเบีย้จา่ย 410 11,661  5,120  126 682  110  
ดอกเบีย้รับ (3,417) (8,517)  (1,309) (131,782) (100,381)  (114,069) 
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ (3,610) 510  (22,393) - -  -    
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):       
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (5,045) 2,220  29,669  (39,408) (46,747)  63,082  
สินค้าคงเหลือ 242,589 (71,824)  (135,032) 363,229 (88,668)  (538,193) 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - 7,000  11,825  - 7,000  11,825  
เงินทดรองจา่ยแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 257,323 (324,229)  -    143,374 (172,736)  -    
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (17,524) (52,635)  15,070  5,675 (9,653)  1,574  
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 49,514 (73,508)  (4,385) (434) (39,747)  (20) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 15,151 2,674  12,534  859 1,938  5,090  
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง):       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (53,515) 26,378  (49,276) (67,146) (52,230)  (16,542) 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า (73,680) 1,428  40,230  (59,578) 32,891  7,755  
ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย (21,292) 7,076  9,749  (11,471) 6,376  1,342  
ประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง (17,242) (69,467)  (2,970) (17,242) (69,467)  (2,955) 
ผลประโยชน์พนกังาน (3,759) - - (3,759) - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 21,328 46,301  (1,008) (2,950) 22,641  3,032  
จ่ายภาษีเงินได้ (28,298) (20,393)  (19,966) (6,811) (6,503)  (5,779) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 72,338 (588,685)  (297,096) 297,694 (508,551)  (582,295) 

        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 10,547 8,667 1,291 723 6,749 828 
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง 201,135 892,086 (1,284,256) (193,516) 1,332,085 (1,262,820) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ - - - (1,303,128) (3,179,920)  (13,677) 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง - - - 1,216,163 1,943,732  -   
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอกเพ่ิมขึน้ - (30,000) - - -  -   
เงินสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพย์รอการพฒันา - - 260,000 - - 260,000 
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (163) (908)  (3,864) (10,826) (128,002)  (8,756) 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - -  (89,694) - -  (119,786) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 5,450 2,781  3,076  4,955 2  540  
เงินสดจ่ายซือ้ทรัพย์สนิถาวร (253,073) (330,316)  (170,046) (2,931) (11,030)  (14,128) 
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (330) (4,138)  (4,556) - (578)  (4,023) 
เงินสดจ่ายซือ้สทิธิการเช่า (10,000) (28,890)  (9,353) - -  -   
เงินสดจ่ายค่าท่ีดนิรอการพฒันา (1,106) (305,782)  -   - -  -   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (47,540) 203,500  (1,297,402) (288,560) (36,962)  (1,161,822) 
        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง - -  (540) - -  -   
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 40,539 30,480  34,698  539 30,480  12,463  
เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลง (56,364) (158,884)  (145,167) (3,842) (13,558)  (505) 
จ่ายชําระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (3,409) (3,120)  (3,980) (956) (966)  (311) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 416 9  2,072,971  416 9  2,072,971  
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย - -  (80,998) - -  (80,998) 
จ่ายดอกเบีย้ (2,506) (23,105)  (17,456) (2,081) (2,345)  (884) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (21,324) (154,620)  1,859,528  (5,924) 13,620  2,002,736  
        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ 3,474 (539,805)  265,030  3,210 (531,893)  258,619  
          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 74,664 614,469  349,439  3,445 535,338  276,719  

          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 78,138 74,664  614,469  6,655 3,445  535,338  
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559 2558 2557 2559 2558 2557 
        
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด       
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด       

1) ในระหว่างปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสนิค้าคงเหลือ 45,631 11,927 12,330 1,927 2,345 918 

2) ซือ้สนิทรัพย์ถาวรโดย       
 - ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 4,540 884  8,143  - -  3,872  
 - จ่ายเงินสด 253,073 330,316  170,046  2,931 11,030  14,128  
 รวม 257,613 331,200  178,189  2,931 11,030  18,000  

3) ในระหว่างงวดมีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาว       
 ท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีต้ามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 และ 22 26,718 30,021 - 26,718 30,021 - 

        
4) ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้โอนท่ีดินรอพฒันาจํานวน 96.53 ล้านบาท เป็นสนิค้าคงเหลือเน่ืองจากบริษัทได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการแล้ว (หมายเหต ุ13) 

        
5) ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการโอนท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างพฒันาโครง(สนิค้าคงเหลือ)การเป็นท่ีดนิรอการพฒันา จํานวน 40 ล้านบาท  (หมายเหต ุ 13) 

        
6) ในระหว่างปี 2558 บริษัทโอนสทิธิการเช่าท่ีดนิเป็นต้นทนุของท่ีดินจํานวน 94.21 ล้านบาท (หมายเหต ุ18) 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
  งบการเงินรวม (พนับาท) 
        สว่นตํ่ากว่าทนุ         
  ทนุเรือนหุ้น      จากการเพิ่ม      สว่นได้เสีย   
  ที่ออกและ  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ  สดัส่วนการลงทนุ    สว่นของผู้ ถือหุ้น  ที่ไมม่ี   
  ชําระแล้ว  มลูค่าหุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ในบริษัทย่อย  ขาดทนุสะสม  บริษัทใหญ่  อํานาจควบคมุ  สทุธิ 
                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   126,706,096    (120,951,076)   -     -     (1,274,971)   4,480,049    33,058    4,513,107  
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   126,773,170    (124,700,200)   -     -     -     2,072,970    -     2,072,970  
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยระหวา่งปี   -     -     -     (47,939)   -     (47,939)   (33,058)   (80,997) 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่   -     -     -     -     (349,045)   (349,045)   -     (349,045) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่   253,479,266    (245,651,276)   -     (47,939)   (1,624,016)   6,156,035    -     6,156,035  

                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  253,479,266  (245,651,276)  -  (47,939)  (1,624,016)  6,156,035  -  6,156,035 
การลดทนุ  (247,142,285)  245,651,275  153,477  -  1,337,533  -  -  - 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  4  5  -  -  -  9  -  9 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  -  (2,216,814)  (2,216,814)  -  (2,216,814) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 

                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  356  -  60  -  -  416  -  416 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  -  (3,747,619)  (3,747,619)  -  (3,747,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,337,341  4  153,537  (47,939)  (6,250,916)  192,027  -  192,027 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  ทนุเรือนหุ้นที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     
  และชําระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ขาดทนุสะสม  สทุธิ 
           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   126,706,096    (120,951,076)   -     (1,300,205)   4,454,815  
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   126,773,170    (124,700,200)   -     -     2,072,970  
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี   -     -     -     (37,328)   (37,328) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   253,479,266    (245,651,276)   -     (1,337,533)   6,490,457  
           
การลดทนุ  (247,142,285)  245,651,275  153,477  1,337,533  - 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  4  5  -  -  9 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  (2,305,656)  (2,305,656) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  6,336,985  4  153,477  (2,305,656)  4,184,810 
           
เพิ่มทนุหุ้นสามญั  356  -  60  -  416 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  (3,940,115)  (3,940,115) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  6,337,341  4  153,537  (6,245,771)  245,111 
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557-2559 
อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  0.69   1.95   13.08  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.07   0.24   4.76  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.02   (0.45)  (0.55) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  29.98   63.19   46.46  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  12.17   5.78   7.86  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  0.47   0.36   0.54  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  783.45   1,023.57   681.05  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  19.42   13.29   24.98  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  18.80   27.46   14.61  
Cash Cycle (วนั)  776.83   1,001.89   674.29  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  (25.62)  17.48   2.29  
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  (318.15)  (153.09)  (18.65) 
อตัรากําไรอ่ืน (%)  6.42   6.39   8.16  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) N/A   N/A   N/A  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  (297.46)  (143.33)  (16.15) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  (181.28)  (43.92)  (5.32) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  (64.80)  (33.67)  (4.63) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  (371.78)  (286.30)  (39.41) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.22   0.23   0.29  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  26.79   0.58   0.13  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)  34.65  N/A  N/A  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  0.23   N/A  N/A 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 

1)  สรุปภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจัยที่ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงสาํคัญ 

สถานะของบริษัท 

(ก) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้
พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 
ในข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
แห่งหนึ่ง) กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิให้สินเช่ือโดยมิชอบโดย
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 จํากัด 
(“โกลเด้น”) (จําเลยท่ี 19) และบริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัท
ยอ่ยของจําเลยท่ี 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 โดยเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2558 บริษัทได้รับคําสัง่บงัคบัคดีจากศาลฎีกา จนถึง
ปัจจบุนั ยงัไม่ได้มีการดําเนินการใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 

(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชมุ
ใหญ่ของศาลฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาในส่วนของการกําหนดค่าแห่งความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้
ร้องขอต่อท่ีประชมุใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูคา่ค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้
หุ้น เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 
13.17 ล้านหุ้ น และใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไป
เม่ือใดและได้รับเงินจากการขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หักเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (จําเลยท่ี 22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวไปเป็น
ค่าจองหุ้นสามัญจํานวน 197.62 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไม่
รับคําอทุธรณ์ดงักลา่ว 

(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบั โกลเด้นและบริษัท 
โปรเกรส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68) ของ 
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โกลเด้นโดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขาย
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงผู้ เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา 
ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการ
อายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของการ์เด้
นโฮมและค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืม
เงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่งโกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทุนทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป 
กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักลา่วหลงัหกัคา่ใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้วจะ
แบง่กนัในสดัสว่นดงันี ้โกลเด้นจะได้รับในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อยา่งไรก็ตาม 
หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากโปรเกรส ก่อนทําการขาย
ท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้ว ทัง้สองฝ่ายตก
ลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ตอ่กนัอีกตอ่ไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
และความคล่องตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะโอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่
บริษัท แต่เม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดิม บริษัท
ตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท 
ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงิน
กู้ ยืมดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 โปรเกรสได้โอนหุ้นของ
โกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว และอนมุตักิรรมการของบริษัทหนึง่ทา่นได้เข้าไปเป็นกรรมการของโกลเด้น อยา่งไรก็
ตาม บริษัทและโกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สทิธิไลเ่บีย้จากการท่ีจะดําเนินการ
ขายท่ีดินดงักลา่วเพ่ือชําระคา่เสียหาย เน่ืองจากปัจจบุนัการ์เด้นโฮมได้ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ตอ่มา
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่า
เจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้ันไปเรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มีเจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดี
ล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานต่อศาล เพ่ือขอยกเลิกการล้มละลาย
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไข
ของหนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 3 แหง่ท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินดงักล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งแสดง
เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจบุนั สถาบนัการเงิน
ทกุแหง่ท่ีกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท ได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 
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ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัท
ได้ย่ืนหนงัสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดิน
ท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมมูลค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนี ้
ให้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจุบนั
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
จงึให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคูค่วามในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วย
ว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สนิของบริษัทใน
สญัญา  ปัจจุบนับริษัท โกลเด้นฯ ยงัไม่ได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับ
แจ้งถึงการสง่เร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

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

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

(2)  ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปฎิบตัิตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํา
รองตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระคา่ชดใช้ความเสียหาย 
จํานวน 10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสิทธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้ บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้ บริหารของธนาคารเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ 
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โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้
ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค 
จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นับ
ถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ ศาลมีนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเพ่ิมทนุกว่า 12,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุ
เพ่ือนําเงินท่ีได้มาแก้ไขปัญหาการชําระค่าเสียหายจํานวน 10,004 ล้านบาทตามคําพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แม้ว่าหนีด้งักลา่วบริษัทมีฐานะเป็นหนีร่้วมและเป็นมลูหนี ้
เดียวกบัท่ีธนาคารฟ้องคดีแพ่งตอ่บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (มลูหนีร้วมประมาณ 
20,000 ล้านบาท ทนุทรัพย์ 10,274 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้น 8,369 ล้านบาทซึง่
มีท่ีดิน 4,300 ไร่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โกลเด้นฯ เป็นหลักประกัน ) ในส่วนคดีนี  ้ศาลยังไม่ได้มีคํา
พิพากษา อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชัน้ต้น ทําให้ท่ีดินส่วนนีต้ิดเป็นหลกัประกันคดีแพ่งอยู่  สําหรับ
เร่ืองการบงัคดีธนาคารเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ มีสิทธิเลือกท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกนัท่ีติดจํานองนัน้ก่อน หรือบงัคบั
จากจําเลยในคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาฯ ซึ่งหากบริษัทไม่ติดต่อและตกลงท่ีจะชําระหนี ้ ธนาคารมี
โอกาสท่ีจะเลือกบงัคบัชําระหนีจ้ากบริษัทตามคําพิพากษาศาลฏีกาฯ ก่อนท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกันท่ีอยู่
กับธนาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัคดีแพ่งยงัไม่ได้ตดัสิน ซึ่งโดยข้อกฎหมายแล้ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะบงัคบัจาก
ทรัพย์ของบริษัทได้ตัง้แตว่นัท่ีศาลฎีกาฯมีคําพิพากษาแล้ว แตเ่น่ืองจากจะสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่บคุคล
ในวงกว้าง ด้วยเหตนีุธ้นาคารจึงกรุณายงัไม่ดําเนินการกับทรัพย์สินใดๆของบริษัทจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็
ตาม หากบริษัทยังไม่ดําเนินการใดๆหรือยังไม่มีแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาหนีด้ังกล่าวอย่างชัดเจนให้แก่
ธนาคารภายในเดือน มิถนุายน 2560 ตามหนงัสือธนาคารลงวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ธนาคารจะดําเนินการ
ตามกฎหมาย บริษัทอาจถูกบังคับยึดทรัพย์ได้ ซึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรงกบับริษัทเป็นอย่างมาก ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงการท่ีกําลงัขายอยู่ในปัจจบุนัก็ต้องหยดุชะงกั การขาด
ความเช่ือมัน่ของลกูค้า ปัญหาขาดสภาพคล่อง ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดขึน้อีกมากมาย และถึงแม้ว่า
จะถกูยดึทรัพย์ทัง้หมดออกขายทอดตลาดแล้ว ก็ยงัไม่ได้จํานวนเงินท่ีเพียงพอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษา
ได้ เน่ืองจากทรัพย์สินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดสนิทรัพย์จํานวน 5,337.13 ล้านบาท  แม้
ถกูบงัคบัขายก็คงไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษาศาลฎีกาฯได้  และหากเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ บริษัท
ย่อมต้องเข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟูกิจการหรือล้มละลาย ซึ่งย่อมทําให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเสียหาย แต่หากบริษัท
สามารถเพิ่มทนุเพ่ือชําระหนีไ้ด้บริษัทและธนาคารอาจร่วมกันเจรจาไกล่เกล่ียรวมหนีค้ดีแพ่งและคดีอาญา 
ซึง่อาจทําให้บริษัทได้กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ หรือ ธนาคารจะพิจารณาให้บริษัทวางแผนการชําระและอาจอนญุาต
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ให้นําท่ีดินหลกัประกนัออกขายได้ และหากมีเงินจากการเพิ่มทนุเหลือพอ บริษัทยงัจะสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง อนัจะช่วยให้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ตามลําดบั 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการค่าเสียหายจากคดีดงักล่าวและรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

   ล้านบาท 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  122.22 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จา่ยในการโอน (ราคาประเมินท่ีดนิจากกรมท่ีดนิ)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  4,686.70 

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

มลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยูก่บัความสามารถในการขายท่ีดนิหลกัประกนัดงักลา่วให้
ได้ในราคาสุทธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และการ์เด้นโฮมจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อบริษัทและผลการ
เจรจาไกลเ่กล่ียกบัธนาคาร 

การดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทขึน้อยู่อย่างมากกับความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกาและความสามารถในการเพิ่มทุนของบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร 
ปัจจยัเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ือง
ของบริษัท งบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จัดทําขึน้ตามข้อสมมติฐานว่าบริษัทจะ
ดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ งบการเงินนีจ้ึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเก่ียวกบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และการจดัประเภทของสนิทรัพย์หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนีส้ินซึง่อาจจําเป็นถ้าบริษัทไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

การใช้เงนิเพิ่มทุน 

บริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

(1) จดัสรรให้แก่บคุคล/นกัลงทนุเฉพาะเจาะจงฯ ในสว่นท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือเม่ือวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2556 จํานวน 800 ล้านหุ้น เป็นเงินรวมจํานวน 223.60 ล้านบาท  
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(2) สว่นท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 โดยเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
จํานวน 652.37 ล้านบาท และให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 1,197 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมจํานวน 0.62 ล้านบาท คดิเป็นเงินเพิ่มทนุจํานวน 1,848.75 ล้านบาท  

(3)  เม่ือเดือนพฤษภาคม2559 มีการได้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ AQ-W3 จํานวน 0.42 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุทัง้สิน้ 2,072.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุ 2,072.77 ล้านบาท 
หกั การใช้เงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
(1) ซือ้ท่ีดนิ  (736.59) ล้านบาท 
(2) ซือ้เงินลงทนุของบริษัท  (200.79) ล้านบาท 
(3) ชําระเจ้าหนี ้  (76.62) ล้านบาท 
(4) ลงทนุก่อสร้างบ้าน  (1,058.77) ล้านบาท 
คงเหลือเงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 0.00 ล้านบาท 

2) ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาํเนินงาน 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยรายงานว่า ภาวะปัจจยัแวดล้อมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2559 มีทัง้ปัจจยัหนนุและ
ความเส่ียงควบคู่กันไป โดยในด้านของการซือ้ขายท่ีอยู่อาศัยปรับตัวดีขึน้จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้ น
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีรัฐบาลได้ออกมาเม่ือเดือนตลุาคม ปี 2558 ซึ่งมาตรการท่ียงัมีผลต่อเน่ืองมายงัปี 2559 ได้แก่ 
มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมการซือ้ท่ีอยู่อาศัย ประกอบด้วย การลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิและค่าจดทะเบียนการจํานองท่ีอยู่อาศยัให้เหลือประเภทละร้อยละ 0.01 ซึ่งสิน้สุดวนัท่ี 30 เมษายน 
2559 และมาตรการทางภาษีสําหรับผู้ ท่ีซือ้ท่ีอยู่อาศัยหลังแรกเพื่อการอยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
จะต้องซือ้และโอนกรรมสทิธ์ิท่ีอยูอ่าศยัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงสดุท้ายของมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ บรรยากาศตลาดอสังหาริมทรัพย์ทยอยกลับมาดีขึน้อีกครัง้จากการท่ีผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์คงจะเร่งทําการตลาดกระตุ้นการตดัสนิใจของผู้ ท่ีต้องการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัให้ตดัสนิใจเร็วขึน้  

สําหรับบรรยากาศการลงทุนพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยในปี 2559 นี ้อาจกล่าวได้ว่า
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศยัขณะนีกํ้าลงัอยู่ในช่วงของการปรับสมดลุ โดยมองว่าการลงทนุในช่วงต้นปียงัคง
เป็นไปอย่างระมดัระวงั ผู้ประกอบการยงัให้นํา้หนกัในการทําตลาดระบายท่ีอยู่อาศยัรอขาย ซึง่น่าจะเป็นผลดีต่อ
จํานวนท่ีอยู่อาศยัรอขายในตลาด และหากภาวะตลาดกลบัมาทยอยดีขึน้ การลงทุนโครงการใหม่น่าจะทยอย
ปรับตวัดีขึน้ตามมา 

จากภาวะชะลอตัวของตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี  2559 ท่ีผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์สว่นใหญ่นําโครงการท่ีอยู่อาศยัคงค้างกลบัมาทําการตลาดใหม่ ในขณะเดียวกนั ก็ชะลอเปิดตวัท่ี
อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวสู่สมดุลระหว่างจํานวนและความ
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ต้องการซือ้ท่ีอยู่อาศยั อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ยงัต้องรักษาระดบัอตัราการเติบโตของ
รายได้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ดงันัน้ ผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จึงยงัคงวางแผนเปิดตวัโครงการท่ีอยู่
อาศยัใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะตอ่ไป 

3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ SP หลักทรัพย์ AQ  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯขึน้เคร่ืองหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) หลกัทรัพย์ AQ ตัง้แต่
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินไตรมาสท่ี 3/2558, งบการเงิน
สําหรับปี 2558, งบการเงินไตรมาสท่ี 1/2559, งบการเงินไตรมาสท่ี 2/2559, งบการเงินไตรมาสท่ี 3/2559, งบ
การเงินสําหรับปี 2559 และงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2560 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากความไม่แน่นอน
อย่างเป็นสาระสําคญัของตวัเลขในงบการเงิน โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ดําเนินการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินตลอดจน
จัดการกับทรัพย์สินท่ีคํา้ประกันหนีต้ามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเพ่ือให้มูลค่า
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทมีความชดัเจนเก่ียวกบัตวัเลขและความถกูต้องของตวัเลขท่ีจะปรากฎในงบการเงิน
สามารถสะท้อนถึงมลูค่าท่ีแท้จริงมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากทรัพย์สินของบริษัทมีจํานวนหลายชิน้ และต่างทําเล 
รวมถึงทางบริษัทต้องประเมินผลกระทบทางด้านหนีส้ินโดยเฉพาะหนีส้นิกบัสถาบนัการเงินด้วย ทําให้การประเมิน
ทัง้หมดยงัไม่แล้วเสร็จ  

รวมทัง้เม่ือบริษัทได้นําสง่งบการเงินฉบบัท่ีผา่นการสอบทาน (รายไตรมาส) และฉบบัท่ีผ่านการตรวจสอบ 
(สําหรับปี) ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งทําให้ตวัเลขผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทท่ีปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงคา่ท่ีแท้จริงของกิจการ ซึง่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสัง่การให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงขึน้เคร่ืองหมาย SP เพ่ือห้ามการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท พร้อมกบัการขึน้
เคร่ืองหมาย NP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดงักลา่วจะนําสง่งบการเงินฉบบัแก้ไขหรือจนกวา่จะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้อง
แก้ไขงบการเงิน ทัง้นีต้ลาดหลกัทรัพย์ฯ ยงัคงห้ามการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อไปเน่ืองจากบริษัทยงั
มิได้นําสง่งบการเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบการเงนิสาํหรับปี 2559 

13 มิถนุายน 2560 AQ นําส่งงบการเงินสําหรับปี 2559 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยนายเจษฎา 
หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
ไม่แสดงความเห็นและมีข้อสงัเกต 

14 มิถนุายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice 
Pending) กรณีผู้ สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 บนหลกัทรัพย์ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (AQ) เน่ืองจากบริษัทได้
นําส่งงบการเงินสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบมายังตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทําให้ตวัเลขผล
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การดําเนินงานและฐานะการเงิน ของบริษัทท่ีปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าท่ี
แท้จริงของกิจการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) อาจสัง่การให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงขึน้เคร่ืองหมาย SP 
เพ่ือห้ามการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ดงักล่าวตัง้แต่การซือ้ขายรอบ
เช้าของวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 พร้อมกบัการขึน้เคร่ืองหมาย NP ตัง้แต่การซือ้ขายรอบ
เช้าวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดงักล่าวจะนําส่งงบการเงินฉบับ
แก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ยังคง
ห้ามการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อไปเน่ืองจากบริษัทยังมิได้นําส่งงบการเงิน
ฉบบัสอบทานสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

สาเหตุของการไม่แสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2559 

ตามท่ีผู้สอบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับ ปี2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 นัน้ เน่ืองจาก
บริษัทฯมีความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อการดําเนินงานต่อเน่ือง
ของบริษัทด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองพิพากษาให้บริษัทฯต้องร่วมคืนเงิน 
10,004,467,480 บาท แก่ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)โดยบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล 
พาร์ค จํากัด (ผู้ กู้ ) และบริษัท เคแอนด์วีเอสอาร์เอส การ์เด้นโฮม จํากัด (บริษัทย่อยของผู้ กู้ ) มีท่ีดิน 
4,323-1-55.9 ไร่ ตัง้อยู่ตามแนวถนนบางนา-ตราด(ทางหลวงหมายเลข34) ถนนกรุงเทพ-ชลบรีุสายใหม่
(มอเตอร์เวย์)วดัเกาะแก้วเป็นทรัพย์ท่ีคํา้ประกันการกู้ ยืมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) โดยราคา
ท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกันมีราคาประเมิน 12,749 ล้านบาท ตามรายงานของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด(ผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับเห็นชอบจากสํานักงานกํากับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาด และบริษัทคาดว่ามลูค่า
บงัคบัขายของท่ีดินจะมีราคา 8,924.30ล้าน บาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับคําสัง่
บงัคบัคดีจากศาลฎีกา จนถึงปัจจบุนัยงัไม่ได้มีการดําเนินการใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 

2) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กับบริษัท โกลเด้น 
เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด(บริษัทโกล้เด้นฯ)และผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 68) 
บริษัท โกลเด้นฯ โดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการ
ในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกันแต่เพียงผู้ เดียวแบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลง
นามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ 
เช่น ค่าถอนการอายดัท่ีดิน การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนบริษัท โกลเด้นฯ  เพ่ือมิให้ถกูอายดัท่ีดิน การ
ชําระหนีบ้างสว่นของบริษัท เคแอนด์วีเอสอาร์เอส การ์เด้นโฮม จํากดั (บริษัทย่อยของผู้กู้) และค่าใช้จ่าย
ในการประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดคา่ตอบแทน เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ใน
การนี ้ซึง่บริษัท โกลเด้นฯ ตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเทา่กบัต้นทนุทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้
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จากการขายท่ีดินดงักล่าวหลงัหักค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารกรุงไทยดงักล่าวแล้วจะแบ่งกันใน
สดัสว่น บริษัท โกลเด้นฯ   จะได้รับร้อยละ 70 และบริษัทได้รับร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตามหากกําไรท่ีได้จาก
การขายต่ํากว่า 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโกลเด้นฯ  ก่อน
ทําการขายท่ีดนิ เม่ือบริษัทและบริษัท โกลเด้นฯ หลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารกรุงไทยดงักลา่วแล้ว 
ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อกนัอีกต่อไป เพ่ือเป็นประกนัการ
ปฏิบตัิตามสญัญาและความคลอ่งตวัในการดําเนินการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โกลเด้นฯ ตกลงท่ีจะโอน
หุ้นและอํานาจของกรรมการของบริษัท โกลเด้นฯ ให้แก่บริษัท แต่เม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอน
หุ้นและคืนอํานาจกรรมการให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่บริษัท โกลเด้นฯ จํากดั ตามเดมิ บริษัทตกลงให้บริษัทวิทรูธ
นากร จํากดั(บริษัทยอ่ย AQ) ให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการของบริษัทโกลเด้นฯ ท่านหนึง่ จํานวน 
30 ล้านบาท ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปีโดยมีท่ีดินเป็นหลักประกัน 
บริษัทยอ่ยได้ให้เงินกู้ ยืมดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท โกลเด้นฯ  ได้โอนหุ้นของบริษัท โกลเด้นฯ ให้แก่บริษัทแล้วและอนมุตัิให้กรรมการของ
บริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัท โกลเด้นฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัท โกลเด้นฯ   
ไม่ได้รับสัญญายืนยันจากบริษัทย่อยของบริษัท โกลเด้นฯ (บริษัท เคแอนด์วีเอสอาร์เอส การ์เด้นโฮม 
จํากัด)ว่าจะไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือชําระค่าเสียหาย เน่ืองจาก
บริษัท เคแอนด์วีเอสอาร์เอส การ์เด้นโฮม จํากดั อยูร่ะหวา่งถกูฟ้องคดีล้มละลาย 

3) จากการตัดสินของศาลฎีกามีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเข้า
เง่ือนไขของหนีผิ้ดนดัชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 เน่ืองจากคณุยงยทุธ 
ชยัพรหมประสิทธ์ิประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออก ทําให้บริษัทและ
บริษัทย่อยผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 3 แห่งมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร   
ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินกู้ ยืมท่ีผิดนดัดงักล่าว 26.72 ล้านบาท (บริษัทฯได้จดัทํางบการเงินโดยแสดง
อยู่ในเงินกู้ ระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนัดชําระ) โดยผลของการผิดนัดคือหยุดการให้เบิกวงเงินสินเช่ือ 
ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่งท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับ
สินเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือทกุประเภทชัว่คราว อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงประกอบธุรกิจได้
ตามปกติโดยใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทโดยโครงการปัจจุบันท่ีสร้างรายได้หลกัให้
บริษัท ปัจจบุนัประกอบด้วย โครงการ Shadi -รังสิต โครงการกฤษดาแกรนด์พาร์ค - รังสิต โครงการ AQ 
Shadi - ชลบุรี-บายพาส โครงการรังสิตบิช พาร์ค -รังสิตและโครงการคอนโดมิเนียม การ์เดน -อโศก-
พระราม 9  

4) ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองท่ี
บริษัทได้ย่ืนหนังสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้ับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมมลูคา่ 1,000 
ล้านบาท และขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็น
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หลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารดงักล่าวได้ หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกั
ชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดังกล่าว และท่ีประชุม
รับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ีเป็นหลกัประกัน พบว่า มีผู้บุกรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบ
การเงินนีบ้ริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสัญญาจัดการ
ทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการค่าเสียหายจากคดี
ดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 4,686.70 ล้านบาท (สทุธิจากมลูคา่หลกัประกนั) เน่ืองจาก
มูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับความสามารถในการขายท่ีดินหลักประกัน
ดงักล่าวให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้และบริษัท เคแอนด์วีเอสอาร์เอส การ์เด้นโฮม 
จํากดั (บริษัทย่อยของ บริษัท โกลเด้นฯ) จะไม่ใช้สิทธิไลเ่บีย้ต่อบริษัท ซึง่ปัจจยันีเ้หล่านีชี้ใ้ห้เห็นความไม่
แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดความสงสยัอย่างมีสาระสําคญั วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2559 ท่ีประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 15/2559 รับทราบว่า เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้า
พบและรับทราบความจํานงของธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งท่ียอดเต็ม
จํานวน (ประมาณสองหม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน  แล้วจึงให้บริษัทร้องสอดเข้า
มาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกัน และท่ีประชมุรับทราบด้วยว่า หากบริษัท โกล
เด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 
ธนาคารจะดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการ, สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติ, สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและอาจบงัคบัคดีกับทรัพย์สินของบริษัทด้วย ปัจจุบนับริษัท โกล
เด้นฯ ยังไม่ได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งถึงการส่งเร่ืองกับ
หน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักล่าวข้างต้น และยงัไม่ได้รับแจ้งบงัคบัคดีกับทรัพย์สินของบริษัทแต่อย่างใด เม่ือ
วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้มีหนังสือตอบกลับมายังบริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ ว่า ธนาคารไม่
สามารถรับข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทฯ ได้ ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีสถาบนัการเงินเป็นโจทก์ฟ้อง 
บริษัทโกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั กบัพวกรวม 4 คน เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปีของเงินต้น 8,368.73 ล้านบาท นับจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีเ้สร็จแก่โจทย์ 
โดยศาลมีนดัฟังคําพิพากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทํา
หนงัสือแจ้งให้ดําเนินการให้บริษัทโกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพง่หมายเลขดําท่ี 
ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนงัสือท่ี ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายใน
เดือนเมษายน 2560 และให้บริษัทเอควิฯ ปฏิบตัติามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย 
จํานวน 10,004.47 ล้านบาทให้ธนาคารภายในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้นีห้ากไม่ดําเนินการใด ๆ ธนาคาร
จําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนตามกฎหมาย ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้เข้าพบกบัผู้บริหาร
ของธนาคาร เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคารรับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการ
เพิ่มทนุและหากไม่มีข้อขดัข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าสามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะ
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ชําระหนีธ้นาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขในการชําระหนีไ้ด้ โดยในชัน้นีธ้นาคารรับทราบและ
สนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัท และกําหนดการนัดประชุมกับธนาคารครัง้ต่อไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 
2560 และการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทขึน้อยู่อย่างมากกับความสามารถของบริษัทในการชําระ
หนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองของบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
จดัทําขึน้ตามข้อสมมตฐิานวา่บริษัทจะดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

5) จากความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคญัซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองของบริษัทซึ่งมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ของบริษัทอาจเกิดการด้อยค่า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ตามงบการเงินรวม 4,996.64 ล้านบาทบริษัทจึงจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหลาย
แห่งเพ่ือประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่  อย่างไรก็ตามผู้สอบบญัชีไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบในความ
เหมาะสมของมลูคา่โครงการดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สิทธิการเช่าท่ีดิน 81 ไร่ เพ่ือพัฒนาเป็นรีสอร์ทท่ีเกาะล้าน จังหวดัชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 27 ปี 
เดือน กรกฎาคม 2556 บริษัทได้วา่จ้างบริษัท บรูค เรียลเอสเตท  จํากดั (บริษัทประเมินราคาอิสระ) 
ทําการประเมินมลูค่าสทุธิการเช่า โดยมีราคาประเมิน 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยกําหนดให้ ปี 1 กับปี 2 ยงัไม่มีรายได้(เน่ืองจากอยู่ขัน้ตอนการก่อสร้าง
พัฒนาเป็นรีสอร์ท) และ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสัญญารับโอนสิทธิหน้าหาดกับ
บุคคลไม่เก่ียวข้องภายใต้เง่ือนไขของเชนต่างประเทศ จําเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือ
รองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเลน่ท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดย
บริษัทจะต้องจ่ายชําระคา่รับโอนสิทธิดงักลา่วเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การขอโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและในปี 2558 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558  
บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั (บริษัทย่อยทางอ้อมซึง่ดําเนินโครงการดงักลา่ว) ได้ลงนามหนงัสือแสดง
เจตจํานงกับ Intercontinental Hotel Group (Asia Pacific) เพ่ือจัดทําสัญญาบริหารการจัดการ
โรงแรมเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดงักล่าวขอชะลอการลงนามในสญัญา
บริหารการจดัการออกไป จนกวา่หุ้นของบริษัท จะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สง่ผลให้แผนการพฒันาโครงการหยดุชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษัท
ตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดีคืน
เงินมัดจําบางส่วนจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษัท บ้านชิดธารา จํากัดซึ่งเป็น
บริษัททางอ้อมของบริษัท ได้ตัง้ค่าเผ่ือผลการเสียหายจากการเรียกคืนเงินไม่ได้ จํานวน 2.04 ล้าน
บาท ในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ทําการประเมินมลูค่า
สิทธิการเช่า โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach profit rent method) ของการให้
เช่าสิทธิการเช่า โดยราคามีราคาประเมินเท่ากับ 80.70 ล้านบาท บริษัทได้บนัทึกขาดทนุจากการ
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ด้อยค่าของสิทธิการเช่าจํานวน 143.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผู้สอบบญัชีไม่สามารถสรุปผลการ
สอบทานว่าการคํานวณประมาณรายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่าเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากยงัไม่
มีอัตราค่าเช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบัน และไม่มีอัตราค่าเช่าในราคาตลาดเพ่ือเปรียบเทียบได้ โดย
สิทธิการเช่ามีมูลค่าสทุธิทางบญัชีตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559  จํานวน 87.44 ล้าน
บาท 

5.2 บริษัทฯ ประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ บริษัท วิลล่า นครินทร์ ซึ่งมีเง่ือนไขชําระ
ชําระคา่ซือ้หุ้นบางสว่นจากผลการดําเนินงานท่ีบริษัทตกลงแบ่งให้แก่ผู้ขายในอตัราร้อยละ 80 ของ
เงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายจํานวน 46.17  ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการจดัทํา
ประมาณการรายได้ของโครงการจากสภาพตลาดในปัจจบุนั ซึ่งผู้สอบบญัชีไม่สามารถสรุปผลการ
สอบทานว่ามูลค่าประมาณการหนีส้ินดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ทัง้นี  ้โครงการ AQ  ARBOR  
สถานท่ีตัง้อยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร9. เร่ิมเปิดขาย เดือน มีนาคม 2559 ปัจจุบันมี
ยอดขาย 117.20 ล้านบาท 

5.3 บริษัทรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าในมลูค่าของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั เป็นบริษัท
ย่อย 100% ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) ได้ปล่อยเงินกู้ ยืมให้ บริษัท บ้านชิดธารา 
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100%ของบริษัท เอคิว วิลเลจ จํากัด ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2559 จํานวน 480.57 ล้านบาท ซึ่งผู้ สอบบัญชีไม่
สามารถสอบทานเร่ืองความเหมาะสมเหตขุองการด้อยค่าในมลูค่าของเงินให้กู้ ยืม ซึ่งเป็นผลจาก 
เร่ืองบริษัท บ้านชิดธารา จํากดั ได้ตัง้ประมาณการด้อยคา่สิทธิการเช่าจํานวน 143.7 ล้านบาท โดย
ท่ีผู้สอบบญัชีไม่สามารถสรุปว่าราคาท่ีตัง้ด้อยค่าเหมาะสมหรือไม่  บริษัทฯได้บนัทึกตัง้ค่าเผ่ือด้อย
คา่ในมลูคา่เงินลงทนุและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 358.40 ล้าน
บาท 

4) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

 ในปี 2559 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี อยา่งไรก็ตามนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัสําหรับ
การจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 

5) รายการที่ไม่ได้เกดิขึน้เป็นประจาํ (non-recurring items) 

 -ไม่มี- 
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14.2 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน  (3,744.51) ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีมีขาดทุนสุทธิจํานวน  (2,216.81) ล้านบาท คิดเป็นผลการดําเนินงานเปล่ียนแปลง
ลดลงร้อยละ (68.91) เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตสํุาคญัดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ 

หน่วย : พนับาท 2559 
เปล่ียนแปลง  

% 
2558 

เปล่ียนแปลง  
% 

2557 

� รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,088,366 (18.99) 1,343,484 31.89 1,018,610 

� รายได้จากการขายท่ีดินรอการพฒันา - - - - 460,000 

� รายได้บริการรับเหมาก่อสร้าง - - - - - 

� รายได้จากกิจการโรงแรม 75,299 0.60 74,852 (40.59) 125,982 

� รายได้คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการที่เก่ียวข้อง 13,993 2.52 13,649 (29.31) 19,308 

� รายได้คา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย 325 (97.93) 15,731 - - 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,177,983  (18.63) 1,447,716  (10.85) 1,623,900 

รายได้จากการจดัการธรุกิจ 13,514 11.48 12,122 (5.40) 12,814 

ดอกเบีย้รับ 3,416 (59.89) 8,517 550.65 1,309 

รายได้อ่ืน 63,927 (18.32) 78,263 13.83 68,757 
รวมรายได้ 1,258,840 (18.61) 1,546,618 (9.38) 1,706,780 

1) รายได้จากการขายและบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 1,177.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (269.73) 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (18.63)% โดยแบ่งออกเป็น (1) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นสดัส่วน 
86.46% ของรายได้รวม (2) รายได้จากกิจการโรงแรม คิดเป็นสดัส่วน 5.98% (3) รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์
และบริการท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็นสัดส่วน 1.11% และ(4) รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย คิดเป็นสัดส่วน 
0.03% โดยสาเหตหุลกัท่ีทําให้รายได้จากการขายและบริการลดลงเน่ืองมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัทลดลง (18.99)% เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ียงัไม่ฟืน้ตวั ภาวะหนี ้
ครัวเรือน ท่ีอยู่ระดบัสงูในอตัรา 80% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ซึง่มีผลตอ่การอนมุตัิสินเช่ือของสถาบนั
การเงิน โดยเฉพาะหนีค้รัวเรือนตลาดระดบักลาง-ลา่ง ยงัเป็นปัญหาสําคญัด้านการขาย แม้จะขายได้ แตโ่อนไม่ได้ 
และถือเป็นฐานลกูค้าใหญ่ของอุตสาหกรรม และต้องใช้เวลาในการแก้ไข ท่ีจะทําให้ตลาดกลาง-ล่าง กลบัมาฟืน้
ตวัได้ 

2) รายได้จากการจัดการธุรกจิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจดัการธุรกิจ 13.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1.39 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 11.48%  
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3) ดอกเบีย้รับ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดอกเบีย้รับ 3.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (5.10) ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 
(59.89)%  

4) รายได้อ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อ่ืน 63.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (14.34) ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลง (18.32)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  3,597  20,953  21  18,518 

กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทนุ
ชัว่คราว 

  
(32) 

  
2,224 

  
(32) 

  
7 

รายได้คา่เช่า  5,755  4,033  10,971  3,425 
รายได้จากการยกเลิกสญัญา  406  4,243  284  2,187 
รายได้จากการขายสินค้าในร้านสะดวกซือ้  13,010  11,113  -  - 
โอนกลบัหนีส้ินเน่ืองจากได้รับการยกหนี ้  -  8,139  -  - 
อ่ืน ๆ  41,191  27,558  29,061  6,295 
รวม  63,927  78,263  40,305  30,432 

 

ค่าใช้จ่าย 

หน่วย : พนับาท 2559 
เปล่ียนแปลง 

% 
2558 

เปล่ียนแปลง 
% 

2557 

� ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,354,885) 28.00 (1,058,471) 6.35 (995,288) 

� ต้นทนุขายท่ีดินรอการพฒันา - - - - (419,546) 

� ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม (114,376) 15.55 (98,984) (9.67) (109,580) 

� ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และ
บริการที่เก่ียวข้อง 

(10,570) (71.20) (36,700) (41.02) (62,227) 

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

รวมต้นทนุขายและบริการ (1,479,834) 23.87 (1,194,628) (24.71) (1,586,641) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (142,780) (16.95) (171,915) 30.08 (132,166) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (295,977) (24.60) (392,554) 10.46 (355,374) 
หนีส้งสยัจะสญู (30,685) 123.81 (13,710) 1,490.49 (862) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม - - (202,981) - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเชา่ - - (143,730) - - 
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หน่วย : พนับาท 2559 
เปล่ียนแปลง 

% 
2558 

เปล่ียนแปลง 
% 

2557 

คา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (3,057,273) 87.36 (1,631,743) 10,198,293.75 (16) 
ต้นทนุทางการเงิน (410) (96.48) (11,661) 127.75 (5,120) 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3,610 (807.84) (510) (102.28) 22,393 

รวมค่าใช้จ่าย (5,003,349) 32.95 (3,763,432) 82.89 (2,057,786) 

1) ต้นทุนขายและบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและบริการ 1,479.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 285.21 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 23.87% โดยแบ่งออกเป็น (1) ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,354.89 ล้านบาท (2) ต้นทุน
บริการจากกิจการโรงแรม 114.38 ล้านบาท (3) ต้นทุนจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
10.57 ล้านบาท และ (4) ต้นทนุคา่ท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย 0.003 ล้านบาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายในการขาย 142.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (29.14) ล้านบาท หรือ
คดิเป็นลดลง (16.95)% 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 295,98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (96.58) ล้านบาท 
หรือคดิเป็นลดลง (24.60)%  

4) หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้งสยัจะสญู 30.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน (16.98) ล้านบาท หรือคิด
เป็นเพิ่มขึน้ 123.81% เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่
บุคคลภายนอกจํานวนเงิน 30.69 ล้านบาท เน่ืองจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มี
หนังสือให้บริษัทย่อยดงักล่าวชีแ้จงธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีถกูอายดั ซึ่งผู้กู้ ใช้คํา้ประกันเงินกู้ ยืมจากบริษัท
ยอ่ยนัน้ 

5) ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 3,057.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
1,425.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 87.36% ซึ่งมีสาเหตุมาจากในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้
ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 3.057.27 ล้านบาท ในส่วนภาระหนีส้ินกับธนาคาร มีจํานวน 3,056.20 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯได้มีการประเมินมลูค่าท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัมีมลูค่าลดลงทําให้มีผลกระทบกบัภาระ
หนีท่ี้บริษัทต้องชดใช้จํานวน 10,004.47 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยราคา
ท่ีประเมินมีทรัพย์สินบางรายการมีมลูคา่ลดลง ตามมาตรฐานบญัชีเม่ือทรัพย์สนิมีมลูคา่ลดลงจะต้องมีการตัง้ด้อย
คา่ของทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยในปีนีบ้ริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ด้อยคา่ของทรัพย์สนิจํานวน 598.51 ล้านบาท 
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6) ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 0.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.25 ล้านบาท หรือคิด
เป็นลดลง (96.48)% 

7) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ภาษีเงินได้ 3.61 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  
(PROFITABILITY RATIO) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (25.62) 17.48 2.29 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (318.15) (153.09) (18.65) 
อตัรากําไรอ่ืน (%) 6.42 6.39 8.16 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) N/A N/A N/A 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (297.46) (143.33) (16.15) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (181.28) (43.92) (5.32) 

อตัรากําไรขัน้ต้นติดลบ (25.62)% ลดลงจากปี 2558 ซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้น 17.48% โดยมีสาเหตมุาจาก
รายได้จากการขายและบริการท่ีลดลงคิดเป็น (18.63)% เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ในขณะท่ีต้นทุนขายและ
บริการเพิ่มขึน้ 23.87% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่เป็นผลมาจากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์
มีการชะลอตวัลงจากเหตกุารทางการเมือง อีกทัง้ยงัได้ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจ้าง
แรงงานรวมถึงคา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ผู้บริโภคมีกําลงัซือ้น้อย ระดบัรายได้ของอปุสงค์ใหม่ยงัไม่สงูพอ หนี ้
ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ความเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือของธนาคารมีสูง อัตราการปฏิเสธสินเช่ือยังคง
แนวโน้มท่ีสงู 

อตัรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ (318.15)% ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน 
(153.09)% โดยมีสาเหตหุลกัจากในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 
3.057.27 ล้านบาท ในส่วนภาระหนีส้ินกับธนาคาร มีจํานวน 3,056.20 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯได้มีการ
ประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงทําให้มีผลกระทบกับภาระหนีท่ี้บริษัทต้องชดใช้จํานวน 
10,004.47 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยราคาท่ีประเมินมีทรัพย์สินบาง
รายการมีมลูคา่ลดลง ตามมาตรฐานบญัชีเม่ือทรัพย์สนิมีมลูคา่ลดลงจะต้องมีการตัง้ด้อยคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่ว 
โดยในปีนีบ้ริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ด้อยคา่ของทรัพย์สนิจํานวน 598.51 ล้านบาท 

อตัรากําไรอ่ืน 6.42% ใกล้เคียงกบัปี 2558 ซึ่งมีอตัราอตัรากําไรอ่ืน 6.39% โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จาก
รายได้จากการขายสนิค้าในร้านสะดวกซือ้, รายได้คา่เช่า, กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว และอ่ืนๆ 
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อตัรากําไรสทุธิเท่ากับ (297.46)% และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับ (181.28)% ลดลงจากปีก่อน 
โดยเป็นผลมาจากการตัง้ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 3.057.27 ล้านบาท 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

1) การบริหารลูกหนี ้

ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้นและเงินทดรอง จํานวน 19.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.16 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 35.53% โดยเป็นลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรองบริษัทอ่ืนทัง้จํานวน และมี
ลกูหนีค้้างชําระเกินกําหนดมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป จํานวน 6.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.49 ล้านบาท 

โดยลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้คา่
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเท่ากับจํานวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ ทัง้นี  ้โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีใ้นอดีตควบคูก่ารวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจบุนัของลกูหนี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน        
อยู่ในกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้ -  242  -   -  
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระ
หนี ้

       

-  ไมเ่กิน 3 เดือน 3,698  3,940  -   -  
-  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,229  1,545  -   -  
-  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,388  2,218  -   -  
-  มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 6,840  4,350  -   -  
รวมลกูหนีก้ารค้า 15,155  12,295  -   -  
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -   -  
สทุธิ 15,101  12,241  -   -  
        
ลกูหนีอ่ื้น  128,087  125,001  124,414  123,268 
ลกูหนีอ่ื้น - ชดเชยคา่เสียหายจากคดีความ  

33,600 
  

33,600 
  

33,600 
  

33,600 
รวม 161,687  158,601  158,014  156,868 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (157,114)  (156,326)  (157,114)  (156,326) 
สทุธิ 4,573  2,275  900  542 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 19,674  14,516  900  542 

        
หนีส้งสยัจะสญูในระหวา่งปี -   -   -   -  
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เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้คา่เสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหต ุ21 บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกันในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ี
ขายเป็นลูกหนี ้อย่างไรก็ตาม ลูกหนีร้ายดงักล่าวได้เลิกกิจการไปแล้ว บริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญทัง้
จํานวน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัท 
เอคิว เอสเตทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือ
ควบคมุความเสี่ยงทางด้านการให้สินเช่ือดงักลา่วโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ 
วนัท่ีรายงานและหลกัประกัน ไม่พบว่ามีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียง
สงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 

2) สินค้าคงเหลือ และการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย 

ในปี 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ - สุทธิ จํานวน 2,978.88  ล้านบาท ลดลง (395.00) ล้านบาทหรือ
ลดลงคดิเป็นร้อยละ (11.71)% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 

� สินค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทนุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

� สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

� ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค 
คา่ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

� ต้นทนุของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ใน
สภาพและสถานท่ีปัจจบุนั 

� มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นในการขาย 

� กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้คา่เผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและ
เคล่ือนไหวช้า 

� กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
สินค้าคงเหลือในธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์        
ราคาทนุ 3,575,663  3,552,510  1,291,376  1,625,863 
หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ (598,515)  (179,878)  (132,484)  (76,540) 
สทุธิ 2,977,148  3,372,632  1,158,892  1,549,323 
        
สินค้าคงเหลือในธรุกิจขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
1,728 

  
1,151 

  
- 

  
- 

สินค้าคงเหลือ (ตกแตง่สวน) -  96  -  - 
รวม 2,978,876  3,373,879  1,158,892  1,549,323 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้
   พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     3,372,632  1,549,323 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่งปี 842,451  267,748 
บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ในระหวา่งปี 16,051  1,927 
โอนที่ดินรอพฒันาเข้าต้นทนุท่ีดิน     96,531  - 
บนัทกึซือ้ระหวา่งปี     4,513  - 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี     (951,896)  (604,161) 
มลูคา่สินค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายในระหวา่ง
ปี  

 
 

  
(173,447) 

  
(58,110) 

มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ     (229,687)  2,165 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     2,977,148  1,158,892 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้
 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (179,878) (76,540) 
หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ (418,637) (55,944)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (598,515)  (132,484) 

ในปี 2560 บริษัทได้วา่จ้างบริษัทประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระหลายแหง่ ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูกบัตลาดและวิธีคดิจากต้นทนุ และพบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากว่า
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มูลค่าตามบัญชี โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงมีจํานวน 598.51 ล้านบาท ในงบ
การเงินรวม และ 132.48 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกันเงินกู้ ยืม
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ22 และคํา้ประกันคดีความท่ีศาลของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ซึ่งมีมูลค่าสทุธิตาม
บญัชีดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ22) 563,855  990,693  188,000  441,955 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 570,747  997,585  194,892  448,847 

เน่ืองจากสถานะการณ์ในปัจจุบันของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 ทําให้บริษัทถูกระงบัการให้
สินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง ดงันัน้ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้ดําเนินการขายโครงการท่ี
อยู่ระหว่างการพฒันาแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นทนุจํานวนเงิน 373 ล้าน
บาท และมีมลูค่าขายของโครงการเท่ากบั 586 ล้านบาท (ประกอบด้วย มลูค่าขายตามสญัญาจํานวน 444 ล้าน
บาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างสทุธิกับเงินมัดจําจากลกูค้าและ อ่ืน ๆ จํานวน 142 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานภายในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้แล้วในเดือน
มิถุนายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายชําระค่านายหน้าในการขายโครงการดงักล่าวแก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่ง
หนึง่ จํานวนเงินประมาณ 25 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาค่านายหน้าเเละสญัญา
เเต่งตัง้ตวัเเทนกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกันคดีความตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ1 ทัง้นีค้่านายหน้ามีอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนั เเละค่าธรรมเนียมตวัเเทนมีอตัราร้อยละ 
1.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนัเเต่ไม่เกินจํานวน 150 ล้านบาท โดยบริษัทดงักลา่วจะได้รับชําระคา่ตอบแทนดงักลา่ว
เม่ือการขายท่ีดินสําเร็จเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 บริษัทดงักล่าวได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนโดยให้บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นรายเดือน ๆ ละ 1.50 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 4 เดือนตัง้เเต่เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 2559 รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยค่าธรรมเนียมราย
เดือนทัง้หมดนีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของคา่ธรรมเนียมตวัเเทนดงักลา่ว 

เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 บริษัทมีหนังสือถึงผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือขอให้หยุดการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2559 บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาสําหรับโครงการดงักล่าวจํานวน 453.41 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ผู้ รับเหมาขอนําเงินเบิกล่วงหน้าท่ีคงค้างอยู่จํานวน 80,013,403.32 บาท (ยอด ณ 
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วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) มาหกัเป็นค่างวดผลงาน, ค่างานเพิ่มดําเนินการแล้วท่ีตกลงกนั และเงินประกันผลงาน 
โดยเงินท่ีจะนํามาหกัเงินเบิกลว่งหน้านี ้ประกอบไปด้วย 

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

และผู้ รับเหมาได้รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย วสัด ุค่ารือ้ถอน และอ่ืนๆ จํานวน 23.44 ล้านบาท และ
เรียกความเสียหายจํานวน 70.42 ล้านบาท ท่ีจะขอเรียกเก็บ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งพิจารณาตรวจสอบงานและ
เจรจาระหวา่งกนั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะดําเนินการจ่ายชําระในข้อท่ี 2 จํานวน 28,986,169.66 บาท ตามท่ีได้มีการตรวจรับงาน 
โดยนําไปหกัจากเงินลว่งหน้าทัง้สว่นของข้อ 1 และ 2 

ข้อ 3 เงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัไว้จํานวน 11,321,543.15 บาท บริษัทยงัไม่ได้พิจารณาในเร่ืองนี ้

ข้อ 4 เงินคา่งานเพิ่ม จํานวน 3,052,667.74 บาท บริษัทได้สง่คณะทํางานไปประเมินมลูคา่งานท่ีแท้จริง 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมตใิห้คืนเงินจองให้กบัลกูค้าท่ีขอยกเลกิสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 

3) เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ(พนับาท) 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2559  2558  2559  2558 
          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล 
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)  (339,696) 
สทุธิ       -  480,565 
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ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้บนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท ธานนท์ พร๊อพเพอร์ตี ้
จํากดั จํานวน 23.61 ล้านบาท บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 88.03 ล้านบาท บริษัท 
อควาเรียส เอสเตท จํากดั จํานวน 198.69 ล้านบาท และบริษัทวิลลา่ นครินทร์ จํากดั จํานวน 170.23 ล้านบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหนึ่งเพ่ือทําการทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพ่ือขาย และเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach) และคํานวณคิดลดกระแสเงินสด
มาเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีจํานวนรวม 277.7 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้ให้บริษัทท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระรายดงักล่าว แก้ไขสมมติฐานในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายใหม่ ซึ่งการจดัทําครัง้นี ้
จดัทําขึน้ภายใต้สมมติฐานท่ีวา่บริษัทจะสามารถดําเนินการจดัการหนีส้ินเก่ียวกบัคดีความฟ้องร้องตามท่ีกลา่วไว้
ในหมายเหต ุ1 แล้วเสร็จภายในปี 2559 และดําเนินโครงการตามแผนธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามปกติ บริษัทคาดว่า
จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 4 โครงการในระหว่างปี 2559 - 2563 ซึง่ประกอบด้วยโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการพฒันาแล้วในปัจจบุนั 2 โครงการ และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการวางแผนและพิจารณาอีก 2 โครงการ 
มลูคา่ปัจจบุนัท่ีประเมินใหม่เท่ากบั 198.30 ล้านบาท โดยกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อย
ค่าของค่าความนิยม สินค้าคงเหลือในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพ่ือขาย และสินทรัพย์ถาวร ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 202.98 ล้านบาท 0.62 ล้านบาท และ 
78.70 ล้านบาท ตามลําดบั 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด) 

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

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้เพิ่มการควบคมุในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั (อควาเรียส) 
ซึ่งเป็นผู้ ให้เช่า ขาย ซือ้ และดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยการซือ้หุ้นทุนในบริษัทร้อยละ 15 โดยคิดเป็น
มลูค่าจํานวนเงิน 81.00 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในอควาเรียสเพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 85 เป็นร้อย
ละ 99.99 โดยบริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

การมีอํานาจควบคมุทัง้หมดในอควาเรียสจะทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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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 ถือหุ้นเดิมในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีต้อง
จ่ายเร่ิมแรก 124.06 ล้านบาท และมลูคา่ของผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีบริษัท  ตกลงท่ีจะแบ่งให้แก่ผู้ขาย
ในอตัราร้อยละ 80 ของเงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุ (Cost of Goods Sold) และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในสญัญา ในการคํานวณผลตอบแทนนีจ้ะคํานวณต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้
จริง ณ วันท่ีสิน้สุดโครงการ โดยสมบูรณ์ โดยไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันทําสัญญา  ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 31 
มีนาคม 2560 (ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง) โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการ
หนีส้ินท่ีต้องจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้น
จํานวน 119.79 ล้านบาทแล้ว และบนัทกึหนีส้ินรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอน
หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 

บริษัทบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นการซือ้ธุรกิจในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
ต่อมาบริษัทได้ประชุมหารือกับทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ข้อ
สรุปวา่การซือ้เงินลงทนุดงักลา่วควรถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์ โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้

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

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิ ท่ีบริษัทรับโอน ณ วนัท่ีซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้
 พนับาท 

  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 
 ณ วนัซือ้สินทรัพย์  

ปรับปรุงมลูคา่ตาม 
ราคาจ่ายซือ้  

มลูคา่ท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้
สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  30,092  -  30,092 
ลกูหนีอ่ื้น  23,102  -  23,102 
สนิค้าคงเหลือ  424,000  (61,477)  362,523 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  695  -  695 
ทรัพย์สนิรอการขาย  30,000  -  30,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดั  4,697  -  4,697 
อปุกรณ์  13  -  13 
สนิทรัพย์รวม  512,599  (61,477)  451,122 
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 พนับาท 

  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 
 ณ วนัซือ้สินทรัพย์  

ปรับปรุงมลูคา่ตาม 
ราคาจ่ายซือ้  

มลูคา่ท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้
สนิทรัพย์ 

       
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 

 

4) ส่วนประกอบสาํคัญของทรัพย์สินอ่ืน 

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนประกอบสําคญัของทรัพย์สินอ่ืน (ไม่รวมลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรอง 
และสนิค้าคงเหลือ) ตามงบการเงินรวม สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย : พนับาท 2559 
เปล่ียนแปลง  

% 
2558 

เปล่ียนแปลง 
 % 

2557 

สินทรัพย์หมนุเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 78,138 4.65 74,664 (87.85) 614,469 
เงินลงทนุชัว่คราว 243,988 (45.19) 445,155 (66.12) 1,314,064 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ - - - - 19,076 
ทรัพย์สินรอการขาย - - 30,000 - 30,000 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 66,906 (79.36) 324,229 - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 71,255 (10.75) 79,841 180.30 28,484 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน      
ท่ีดินรอการพฒันา - สทุธิ 370,180 (20.49) 465,604 276.27 123,743 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 95,467 (34.15) 144,981 102.85 71,473 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก - - 30,085 - - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 148,307 (4.56) 155,400 (17.34) 188,000 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,075,171 18.25 909,250 50.99 602,185 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 119,220 2.21 116,645 (65.58) 338,849 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 5,995 (18.55) 7,360 61.72 4,551 
คา่ความนิยม - - - - 202,981 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,225 68.51 4,881 (78.40) 22,593 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 55,731 29.05 43,184 (3.56) 44,779 
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สินทรัพย์หมุนเวียน 

� เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.47 
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 4.65% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ 1,277  1,189  269  300 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 13,145  13,434  69  670 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย์ 56,409  60,041  6,317  2,475 
เงินฝากประจํา 7,307  -  -  - 
รวม 78,138  74,664  6,655  3,445 

 

� เงนิลงทุนช่ัวคราว 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทนุชัว่คราว 243.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (201.17) ล้านบาท หรือ
คดิเป็นลดลง (45.19)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา 2.50  2.50  50,000  50,000  -  -  
หน่วยลงทนุประเภท            
กองทนุเปิด            
ยอดคงเหลอื            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     395,155  994,064  504  994,064 
ซือ้ระหวา่งปี     1,009,500  1,745,000  385,000  560,000 
ขายระหวา่งปี     (1,210,635)  (2,346,133)  (191,484)  (1,553,567) 
กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้    
จริงจากการเปล่ียนแปลง 

           

มลูคา่     (32)  2,224  (32)  7 
ยอดคงเหลอื            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     193,988  395,155  193,988  504 
รวม     243,988  445,155  193,988  504 
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� เงนิทดรองจ่ายแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 66.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
(257.32) ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (79.36)% 

� สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 71.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (8.59) ล้านบาท หรือ
คดิเป็นลดลง (10.75)% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

� ที่ดนิรอการพัฒนา – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีท่ีดนิรอการพฒันา – สทุธิ 370.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (95.42) ล้านบาท 
หรือคิดเป็นลดลง (20.49)% โดยท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนหรือราคาสทุธิท่ีคาดว่าจะขายได้แล้วแต่
ราคาใดจะต่ํากว่า ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือรอการพัฒนา ซึ่งรวมต้นทุนของท่ีดิน ต้นทุนการพฒันาท่ีดิน 
และดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณาบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่า 
หากมีข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต่ํากวา่มลูคา่สทุธิตามบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 590,373  244,433  158,568  158,568 
เพ่ิมขึน้ 1,106  305,782      -      - 
โอนเข้า(โอนออก)จากสินค้าคงเหลอื 
(หมายเหต ุ10) 

 
    (96,530) 

  
40,158 

  
    - 

  
    - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 494,949  590,373  158,568  158,568 
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (124,769)  (124,769)  (120,690)  (120,690) 
สทุธิ 370,180  465,604  37,878  37,878 

        
สํารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ท่ีรับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 

 
    - 

  
4,079 

  
    - 

  
    - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนซึ่งมีราคาทุน 5.02 ล้าน
บาท และมลูคา่สทุธิตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท นําไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 
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� เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ 95.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
(49.51) ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง (34.15)% ซึง่เป็นเงินฝากประจํากบัธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัการ
ออกหนงัสือคํา้ประกนัโดยธนาคาร  

� อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – สุทธิ 148.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
(7.09) ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลง (4.56)% โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง - โครงการกฤษดาดอย -  -  287,121  278,172 
สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า - บางกอก 
ฟรีเทรดโซน 

 
148,307 

  
155,400 

  
- 

  
- 

รวม 148,307  155,400  287,121  278,172 

� ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 1,075.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
165.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 18.25% ประกอบด้วยท่ีดิน 295.11 ล้านบาท, อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 517.70 ล้านบาท, สโมสรสนามกีฬาและอ่ืน ๆ 12.74 ล้านบาท, เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน
และยานพาหนะ 89.50 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 160.12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17 

� สิทธิการเช่า – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีสทิธิการเช่า – สทุธิ 119.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.58 ล้านบาท หรือคดิ
เป็นเพิ่มขึน้ 2.21% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 2559  2558 

สทิธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สิทธิการเช่าท่ีดินเกาะล้าน ชลบรีุ 87,439  80,700 
ข) สิทธิการเช่าโครงการมาลิบบูีช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 23,112  26,964 
ค) สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล (หมายเหต ุ17) 8,669  8,981 
รวม 119,220  116,645 
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� สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ 6.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (1.37) ล้านบาท 
หรือคิดเป็นลดลง (18.55)% ซึ่งประกอบด้วยค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 4.64 ล้านบาท, สญัญาแฟรนไชส์ 0.74 ล้าน
บาท และงานระหวา่งทํา 0.62 ล้านบาท 

� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 8.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.34 
ล้านบาท หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 68.51%  

� สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 55.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 12.55 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นเพิ่มขึน้ 29.05%  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  (64.80)  (33.67)  (4.63) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  (371.78)  (286.30)  (39.41) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.22   0.23   0.29  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากบั (64.80)% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (371.78)% 
ติดลบมากขึน้กว่าปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสทุธิมากขึน้กว่าปี 
2558 จากการตัง้ประมาณการหนีจ้ากคดีฟ้องร้องจํานวน 3.057.27 ล้านบาท  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 0.22 เทา่ ใกล้เคียงกบัปีก่อนเน่ืองจากรายได้รวมและสินทรัพย์รวมลดลงจาก
ปีก่อนในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2559 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทได้มาจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 72.34 ล้าน
บาท ซึง่มีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมา และใช้ไปของเงินทนุในปี 2559 ดงันี ้

หน่วย : พนับาท 2559 
เปล่ียนแปลง 

% 
2558 

เปล่ียนแปลง 
% 

2557 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 72,338 (112.29) (588,685) 98.15 (297,096) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (47,540) (123.36) 203,500 (115.69) (1,297,402) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (21,324) (86.21) (154,620) (108.32) 1,859,528 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - สทุธิ 3,474 (100.64) (539,805) (303.68) 265,030 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 74,664 (87.85) 614,469 75.84 349,439 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 78,138 4.65 74,664 (87.85) 614,469 
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� เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 72.34 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน (588.69) ล้านบาท  

� เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน (47.54) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีเงินสดสทุธิได้มากจาก
กิจกรรมลงทนุจํานวน (203.50) ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ถกูใช้ไปเป็นเงินสดจ่ายซือ้ทรัพย์สนิถาวร 

� เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน (21.32) ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 มีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงินจํานวน (154.62) ล้านบาท โดยการจดัหาเงินของบริษัทในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นเงิน
กู้ ยืมระยะยาว 

2) รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2559 บริษัทมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนรวมจํานวน 264.67 ล้านบาท จาก (1) เงินสดจ่ายซือ้
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.16 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายซือ้ทรัพย์สินถาวร 253.07 ล้านบาท (3) เงินสดจ่าย
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.33 ล้านบาท (4) เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการเช่า 10.00 ล้านบาท และ (5) เงินสดจ่ายคา่ท่ีดิน
รอการพฒันา 1.11 ล้านบาท 

3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  0.69   1.95   13.08  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.07   0.24   4.76  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.02   (0.45)  (0.55) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  29.98   63.19   46.46  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  12.17   5.78   7.86  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  0.47   0.36   0.54  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  783.45   1,023.57   681.05  
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  19.42   13.29   24.98  
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั)  18.80   27.46   14.61  
Cash Cycle (วนั)  776.83   1,001.89   674.29  

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.69 เท่า ลดลงจากปีก่อน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ี
ประกอบไปด้วย เงินสด ลกูหนี ้และสินค้าคงเหลือน้อยกว่าหนีส้ินระยะสัน้ ทําให้มีความคล่องตวัในการชําระหนี ้
ระยะสัน้น้อยลงกวา่เม่ือปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.07 เท่า ลดลงจากปีก่อน สะท้อนให้เห็นสภาพคลอ่งท่ีแท้จริงว่าบริษัทมี
สินทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด (เงินสดและลกูหนีก้ารค้า) น้อยกว่าหนีส้ินระยะสัน้ และอัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด 0.02 เท่า ดีขึน้กว่าปีก่อนท่ีติดลบ (0.45) เท่า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานไม่เพียงพอตอ่การชําระหนีส้นิระยะสัน้ของบริษัท 
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อัตราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า 29.98  เท่า โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 12.17 วนั แสดงให้เห็นว่า
บริษัทสามารถเก็บเงินจากการขายเช่ือได้ช้าลงกว่าปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและ
บริการลดลง แตมี่ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 0.47 เท่า โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 783.45 วนั แสดงให้เห็นว่า
บริษัทสามารถขายสนิค้าได้เร็วขึน้กวา่ปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทมีสนิค้าคงเหลือลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี  ้19.42 เท่า และมีระยะเวลาชําระหนี  ้18.80 วัน สัน้ลงจากปี 2558 ท่ีมี
ระยะเวลาชําระหนี ้27.46 วนั เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเพิ่มขึน้ แต่มีเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้นลดลง ในปี 2559  

วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาสัน้ลงเป็น 776.83 วัน เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
ระยะเวลาขายสนิค้าสัน้ลง 

4) ความสามารถในการชาํระหนี ้

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวมในปี 2559 เท่ากับ 5,145.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งมีขนาด
หนีส้ินเท่ากับ 2,280.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 2,864.66 ล้านบาท คิดเป็น 125.62% โดยส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินท่ี
เกิดขึน้จากประมาณการหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องจํานวน  4,650.72 ล้านบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้คา่เสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัติาม
สญัญาจะซือ้จะขายและพฒันาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลกูสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประมาณ 26.07 ล้านบาท และ 26.58  ล้านบาท ตามลําดบั (ดอกเบีย้คํานวณ
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจํานวน 15.60 ล้านบาท และ 15.57 ล้านบาท ตามลําดบั) และวนัท่ี 1 
มีนาคม 2555 ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น โดยปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัใิห้ผู้บริหารของบริษัทประมาณการคา่เสียหายจากคดีความดงักลา่วและรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
จํานวน 1,630.50 ล้านบาท (สทุธิจากมลูค่าหลกัประกนั) เน่ืองจากมลูคา่ของคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริง
ขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักลา่วให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ ในปี 
2559 บริษัทได้ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มขึน้จํานวน 3,056.20 ล้านบาท 

ปัจจบุนัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทได้มาจากเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึง่อาจไม่เพียงพอ
ตอ่ภาระหนีส้นิดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุเพ่ือชดใช้คา่เสียหายตามคําพิพากษาศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุเพ่ือนําไปพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ และเพ่ือนําไปลงทุนขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อันจะส่งผลให้
บริษัทมีความสามารถในการดําเนินงานตอ่เน่ือง  
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นอกจากนีท่ี้ผ่านมา บริษัทมีข้อจํากัดในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากคํา
พิพากษาดงักล่าว ทําให้บริษัทไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ และขยาย
โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคตได้ ซึ่งความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทุนทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว เพ่ือการนี ้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ซึ่งภายหลังจากท่ีได้พิจารณาแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ แนวทางเดียวท่ีบริษัทจะสามารถระดมเงินทนุจํานวนมากได้ในปัจจบุนัมีเพียงแนวทาง
เดียว คือ การเพิ่มทุนของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 
2560 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  26.79   0.58   0.13  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)  34.65  N/A  N/A  
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เทา่)  0.23   N/A  N/A 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A   N/A   N/A  

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุน ซึ่งมีวตัถุประสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ืองและรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุของกลุม่บริษัท 
เอคิว เอสเตท เท่ากบั 26.79 เท่า และ 0.58 เท่า ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ
ของบริษัทเทา่กบั 20.25 เทา่ และ 0.49 เทา่ ตามลําดบั)   

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่วนทุนของบริษัทใน
ระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 

14.5  ภาระผูกพันด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ของงบ
การเงินประจําปี 2559 ดงันี ้

1) ภาระคํา้ประกันของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 95.79 ล้านบาท และ 86.81 ล้านบาท 
ตามลําดับ (ส่วนของบริษัท 54.14 ล้านบาท และ 54.14 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน
ทางการปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจ หนงัสือคํา้ประกันดงักล่าวมีเงินฝากประจํากับธนาคารของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์คํา้ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอควิ เอสเตท 
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2) ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 

2.1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุม่บริษัท เอควิ เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
คา่เสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ลา่วหาวา่ผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาวา่จ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกันผลงาน  เป็นจํานวนเงินประมาณ  34.50 ล้านบาท  และ 35.56 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่ในขณะนีย้งัไม่ทราบผลของคดีความดงักลา่ว นอกจากนีก้ลุม่บริษัท เอควิ เอสเตทกําลงัอยู่
ในระหว่างการเจรจากับลกูค้าบางรายซึ่งได้เรียกร้องให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทจ่ายชําระคืนเงินมดัจํา
รับล่วงหน้าของลกูค้าดงักล่าวโดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเช่ือว่าจํานวนท่ีบริษัทบนัทึกไว้ในบญัชีแล้ว
นัน้เพียงพอสําหรับค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีความดังกล่าว ทัง้นี  ้อดีตผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อย
ทางอ้อมได้คํา้ประกันภาระหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าจํานวนประมาณ 0.68 ล้านบาท ให้แก่บริษัท
ยอ่ยทางอ้อม 

2.2) ภาระผกูพนั 

2.2.1) กลุ่มบริษัท  เอคิว  เอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่  ซึ่งได้แก่ 
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงิน
สนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.2.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 

2.2.3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง
คงเหลือ 994.39 ล้านบาท และ 2,120.60 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะบริษัทจํานวน 174.95 ล้านบาท 
และ 805.90  ล้านบาท ตามลําดบั) โดยเป็นงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 637.68 ล้าน
บาท และงานบ้านจํานวน 356.71 ล้านบาท (2558 : งานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 
1,504.90 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 615.60 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทงานสาธารณปูโภคและ
สร้างอาคารชุด  จํานวน  31.12 ล้านบาท  และงานบ้านจํานวน  143.83 ล้านบาท  (2558 : งาน
สาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 546.40 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 259.50ล้านบาท) ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามสัญญารวมจํานวน 2,353.90 ล้านบาท และ 3,186.10 
ล้านบาท ตามลําดบั และเฉพาะบริษัทจํานวน 525.87 ล้านบาท และ 1,299.10 ล้านบาท ตามลําดบั 

2.2.4) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่า
ดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 6 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้
ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไม่ได้ ดงันี ้
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 พนับาท 
 2559  2558 
    
ระยะเวลาท่ีไมเ่กิน 1 ปี 4,056  15,674 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 16,868  56,590 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 92,878  97,206 
รวม 113,802  169,470 

2.2.5) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายเก่ียวกับสญัญาเช่า
ช่วงท่ีดินกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง อายสุญัญา 30 ปี จํานวน 15.46 ล้านบาท และ 16.42 ล้าน
บาท ตามลําดบั 

2.2.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีวงเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 1,700 
ล้านบาท (สว่นของบริษัท 1,610.40 ล้านบาท) ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษาจนถึงปัจจบุนัสถาบนั
การเงินทุกแห่งท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้รับสินเช่ือได้หยุดการให้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือทุกประเภท
ชัว่คราว 

2.2.7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทยอ่ยแห่งหนึง่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าช่วงท่ีดนิ อายุ
สัญญา 5 ปี 19 วัน จํานวน 12.21 ล้านบาท และอายุสัญญา 6 ปี 11 เดือนจํานวน 14.41 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

14.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ปี 2560 เป็นปีท่ีผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทายในการขายโครงการท่ีอยู่
อาศัย โดยอัตราดอกเบีย้ในปี 2560 ท่ีคาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ยังสะท้อนถึงข้อจํากัดด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั รวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีเพิ่มสงูขึน้ของผู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศยัท่ีกําลงัผ่อน
ชําระสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อีกทัง้ผู้ประกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต้องพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ 
จากท่ีแต่เดิมนิยมร่วมมือกับสถาบนัการเงิน นําเสนอโปรโมชัน่ด้านอตัราดอกเบีย้ในระดบัต่ํา หรืออตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 0 ในช่วงเวลาจํากดั สถานการณ์ดงักล่าว เป็นปัจจยักดดนัการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัในปี 2560 โดยคาด
วา่ น่าจะสง่ผลให้จํานวนท่ีอยูอ่าศยัคงค้าง ณ สิน้ปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 4-8 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 

โดยในปี 2560 ท่ีแนวโน้มการแข่งขนัในตลาดท่ีอยู่อาศยัเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ ในภาวะท่ีมีความท้า
ทายจากกําลังซือ้ของผู้ ซือ้ท่ีอยู่อาศัยท่ีอาจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ผู้ ประกอบการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ และกลุ่มทนุรายใหญ่ ใช้ข้อได้เปรียบท่ีมีอยู่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น การ
รับจ้างบริหารโครงการท่ีอยูอ่าศยั การพฒันาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพ่ือกระจายการสร้างรายได้ใน
รูปแบบอ่ืนๆ เช่น ค่ารับจ้างบริหารโครงการ ค่าเช่าพืน้ท่ี เป็นต้น สําหรับผู้ประกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ราย
กลางเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ด้วยการร่วมทนุเป็นพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการชาวตา่งชาต ิ
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15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 2  ปีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบทกุคนเป็น
กรรมการอิสระและเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีในการสอบทานความเช่ือถือของงบ
การเงินของบริษัทได้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1) นายวฒิุพงษ์  อิสระมาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) ดร.สรัณยา แสงหิรัญ กรรมการตรวจสอบ 
3) นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ กรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้ บริหาร เข้าร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้องกับ
รายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลทางการเงิน เพ่ือทราบความเห็นของผู้ ตรวจสอบบัญชี โดยมี
สาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง เพียงพอ สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส งบ
ประจําปีร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ก่อนท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นเร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัติามมาตรฐานทางบญัชี

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณา
แผนงานการตรวจสอบประจําปี และรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในความเป็น
อิสระของหน่วยงาน เพ่ือความเหมาะสมตอ่การดําเนินธุรกิจ

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียงข้องกบัธุรกิจ

(4) ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกและ
เสนอช่ือผู้สอบบญัชีพร้อมทัง้กําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขอ
อนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี  เพ่ือจะได้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการบริหารงานท่ีดีมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีรัดกมุเหมาะสม

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามประกาศของสํานกังานตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

(มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งรายงานทางการ
เงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิ
อย่างสม่ําเสมอ  และใช้ดลุพินิจอย่างระมัดระวงัจัดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุน 
เพ่ือให้มีความเช่ือมัน่ตอ่งบการเงินของบริษัท  ดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และสามารถป้องกนัการทจุริต หรือ
การดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
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 2559 ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและสมเหตผุลตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(นายอภิวฒิุ ทองคํา) 
กรรมการ 

(นายสมชาย มีเสน) 
กรรมการ 

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
กรรมการ 

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

การไม่แสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคญัต่อการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทและอาจมีผลกระทบอย่างแผ่กระจายต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการดงักลา่วโดยรวม ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเหน็ 

(1) ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1 

(ก) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้
พิพากษาคดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คนและบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 
20 ในข้อกล่าวหาร่วมกันและสนับสนนุเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์
ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนมุตัิให้สินเช่ือโดย
มิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 ร่วมกนัและสนบัสนนุจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสนิเช่ือเพ่ือ
นําเงินไปซือ้ท่ีดิน ปลดภาระหนีธ้นาคารแห่งหนึ่งและเสนอขอซือ้หุ้นบุริมสิทธิของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐดงักล่าวถือครองอยู่ โดยศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกับจําเลยท่ี 25 และ 26 คืนเงิน
จํานวน 10,004.47 ล้านบาทแก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้กู้  (จําเลยท่ี 19) และบริษัทย่อย
ของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดินจดจํานองท่ีเป็นหลักประกัน  ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้
ประเมินอิสระรายหนึ่ง เพ่ือทําการประเมินราคาหลกัประกันดงักล่าว โดยใช้วิธีเปรียบกับข้อมลูตลาดมี
ราคาประเมินเท่ากับ 12,749 ล้านบาท ราคาประเมินดังกล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกับ
บุคคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคับขายของท่ีดินดังกล่าวสุทธิจากค่านายหน้าในการขายมี
จํานวนเงิน 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหารคาดว่ามูลค่าบังคับขายของท่ีดินดังกล่าวมี
จํานวนเงินประมาณ 5,800 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 บริษัทได้รับคําสัง่บงัคบัคดีจากศาล
ฎีกา จนถึงปัจจบุนัยงัไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 
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(ข) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์กบัจําเลยท่ี 19 และ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 68) ของจําเลยท่ี 19 โดยตกลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบ็ดเสร็จใน
การประนอมหนี ้รวมถึงการบริหารจดัการในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัแตเ่พียงผู้ เดียวแบบไม่ยกเลิก
เพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้ สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดนิได้ เช่น คา่ถอนการอายดัท่ีดนิ การชําระหนีก้รมสรรพากรแทนจําเลยท่ี 
19 เพ่ือมิให้ถูกอายัดท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 และค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต ่กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้
ซึ่งจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากับต้นทนุทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้จากการ
ขายท่ีดินดงักล่าวหลงัหักค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะแบ่งกันใน
สดัส่วน จําเลยท่ี 19 จะได้รับร้อยละ 70 และบริษัทได้รับร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม หากกําไรท่ีได้จากการ
ขายต่ํากวา่ 300 ล้านบาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ก่อนทําการขาย
ท่ีดิน เม่ือบริษัทและจําเลยท่ี 19 หลดุพ้นจากความรับผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้ว ทัง้สอง
ฝ่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้ต่อกนัอีกต่อไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญาและความคล่องตวัในการดําเนินการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ตกลงท่ีจะโอนหุ้นและ
อํานาจของกรรมการของจําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัท แต่เม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืน
อํานาจกรรมการให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ตามเดิม บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงิน
กู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งของจําเลยท่ี 19 จํานวน 30 ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปีโดยมีท่ีดินเป็นหลกัประกัน บริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือ
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของจําเลยท่ี 19 ได้โอนหุ้นของ
จําเลยท่ี 19 ให้แก่บริษัทแล้วและอนมุตัิให้กรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็นกรรมการของจําเลย
ท่ี 19 อยา่งไรก็ตาม บริษัทและจําเลยท่ี 19 ไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากบริษัทยอ่ยของจําเลยท่ี 19 วา่จะไม่
ใช้สิทธิไล่เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดงักล่าวเพ่ือชําระค่าเสียหาย เน่ืองจากบริษัทย่อยของ
จําเลยท่ี 19 อยูร่ะหวา่งถกูฟ้องคดีล้มละลาย 

(ค) จากการตดัสินของศาลฎีกามีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าเง่ือนไขของ
หนีผิ้ดนัดชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารของบริษัทได้ขอลาออก ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยผิดเง่ือนไขเงินกู้ จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 3 แห่ง ท่ีมีเง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงิน
กู้ ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้า
เง่ือนไขผิดนัดชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษาจนถึงปัจจบุนัสถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 
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(ง) ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองท่ี
บริษัทได้ย่ืนหนงัสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ี
จะนําท่ีดินท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลกัประกันเพิ่มเติมมลูค่า 1,000 ล้านบาท และ
ขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกัน
เพ่ือไปชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารดงักล่าวได้  หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักลา่วและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้น
ก่อน โดยปัจจุบนับริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณาของธนาคารดงักล่าว และท่ีประชุมรับทราบผลการ
รายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ีเป็นหลกัประกนั พบว่า มีผู้บกุรุกท่ีดินจํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจึง
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสัญญาจัดการทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก
จํานวน 51.93 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จํานวน 4,686.70 ล้านบาท (สทุธิจากมลูคา่หลกัประกนั)  

ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ี
ประชมุรับทราบว่า เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคาร
ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี  ้โดยต้องการให้บริษัท  โกลเด้นฯ ทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีแพง่ท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 
ล้านบาทไปก่อน แล้วจึงให้บริษัทร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกัน 
และท่ีประชุมรับทราบด้วยว่า หากบริษัท โกลเด้นฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดี
แพ่งเต็มจํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะดําเนินการส่งเร่ืองนีใ้ห้กับสํานักอยัการเพ่ือ
บังคับคดีกับทรัพย์สินของบริษัทในสัญญา  ปัจจุบันบริษัท  โกลเด้นฯ ยังไม่ได้ตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ และบริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งถึงการส่งเร่ืองกบัหน่วยงานท่ีอ้างอิงดงักล่าวข้างต้น 
และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคาร
ไม่สามารถรับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคาร
ได้ทําหนังสือแจ้งให้ดําเนินการ(1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากัด ทําสญัญา
ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนงัสือท่ี 
ปคส.007/2560 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ภายในเดือนเมษายน 2560 (2) ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั 
(มหาชน) ปฎิบัติตามคําพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คดี
หมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่าชดใช้ความเสียหาย จํานวน 10,004,467,480.00 
บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  

ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสทิธิตาม
กฎหมายทกุคดีตอ่ไป 

ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกับผู้บริหารของธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคาร
รับทราบว่าบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขดัข้องใดเพ่ิมเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะ
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สามารถระดมทนุในเบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนี ้
ได้ โดยในชัน้นี ้ธนาคารรับทราบและสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริษัท อีกทัง้ยังกําหนดนัดประชุมกับ
ธนาคารครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล 
พาร์ค จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 4 คน คดีหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 แดง ธ.2687/2550 เป็นทุนทรัพย์
จํ านวน  10 ,234 ,752 ,863 .31  บาท  พ ร้อมดอก เบี ย้ ในอัต รา ร้อยละ  15  ต่ อ ปี  ของต้น เงิน 
8,368,732,100.00 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีเ้สร็จเสร็จแก่โจทก์ ศาลมีนดัฟัง
คําพิพากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 

(จ) ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุกวา่ 12,000 ล้านบาท 

(ฉ) เน่ืองจากมูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับความสามารถในการขายท่ีดิน
หลกัประกนัดงักล่าวให้ได้ในราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้และบริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 จะ
ไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้ต่อบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมี
รายการปรับปรุงใดๆ ท่ีจําเป็นในเร่ืองดงักล่าวได้ในขณะนี ้และการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทขึน้อยู่
อย่างมากกบัความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคําพิพากษาของศาลฎีกาความสามารถใน
การเพิ่มทุนของบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร ปัจจยัเหล่านีชี้ใ้ห้เห็นความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองของบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
จดัทําขึน้ตามข้อสมมตฐิานวา่บริษัทจะดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  

(2) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16 ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณมลูค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากบัอายสุิทธิการเช่าและคิดลด
มาเป็นมลูค่าปัจจบุนั และจากท่ีคาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อพฒันาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 
และปีท่ี 2 ยงัไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้างพัฒนารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องท่านหนึ่ง เพ่ือจะได้มีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือ
รองรับลูกค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ ดังนัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหาพืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัท
จะต้องจ่ายชําระค่ารับโอนสิทธิดงักล่าวเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิ
การเช่าดงักลา่วกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทได้เซ็นหนงัสือแสดงเจตจํานง
กบับริษัทในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพ่ือจดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดงักล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหาร
จดัการโรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย จึงทํา
ให้แผนการพัฒนาโครงการหยุดชะงกั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 บริษัทต่างประเทศดงักล่าวได้ทํา
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หนังสือแจ้งยกเลิกการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางส่วนจํานวน 60,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  บริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท ใน
เดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูคา่สทิธิการเช่าโดยมีราคาประเมิน
เทา่กบั 79.40 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการ
ให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ในการประเมินราคาดังกล่าวอยู่ภายใต้
สมมติฐานท่ีบริษัทถกูระงบัการให้สินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่าง
เป็นสาระสําคัญในความสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนาโครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจาก
สถานการณ์ในปัจจุบนัของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 1(ก) โดยข้อมูลตลาดของ
ท่ีดินมีข้อจํากัดในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ข้อจํากัดของราคาค่าเช่าท่ีจะ
นํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อตัราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุ
จากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคู่กบัความเส่ียงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทได้บนัทึกคา่เผ่ือ
จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 143.7 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อจํากัดโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจว่าการคํานวณประมาณ
รายได้ของการให้เช่าสิทธิการเช่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ
สทิธิการเช่าดงักลา่วเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินราคาดงักลา่วอยูภ่ายใต้สมมตุฐิานท่ีไม่ปกตติามท่ี
กล่าวข้างต้น  ซึง่มีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะคล่ีคลายเม่ือใด  นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ไม่มีอตัราคา่เช่าท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั และไม่มีอตัราคา่เช่าในราคาตลาดของพืน้ท่ีขนาดเดียวกนักบัสทิธิการ
เช่าท่ีดินดงักลา่วเพ่ือเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากท่ีดนิมีขนาดใหญ่มาก ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสําคญัในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

(3) สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์ตามท่ีกลา่วไว้ในเกณฑ์การไม่แสดงความเห็น (2) บริษัทตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ในมลูคา่
ของเงินลงทุนและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยดงักล่าว  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 358.40 ล้านบาท 
ดังนัน้ จากข้อจํากัดโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในความ
เหมาะสมของการด้อยคา่ในมลูคา่ของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ 

(4) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 บริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่ายผู้ ถือหุ้นเดิม ของ 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากัด ซึ่งแสดงภายใต้หนีส้ินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 46.17 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบนัซึ่งมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษัทซึ่งมีผลทําให้การจดัทําประมาณการรายได้ของโครงการนีจ้ากสภาพตลาดในปัจจบุนัจึงไม่สามารถทํา
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  ดงันัน้ จากข้อจํากัดโดยสถานการณ์  ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบ
อ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ประมาณการหนีส้นิดงักลา่ววา่เหมาะสมหรือไม่ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน
ซึง่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่แสดงความเห็นเน่ืองจากอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อการดําเนินงานตอ่เน่ือง
ของบริษัท  และจากการไม่สามารถตรวจสอบมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์หลาย รายการ การบนัทึกด้อย
ค่าในมูลค่าของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย  และการบันทึกประมาณการหนีส้ิน ตามรายงานลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
2559 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํา
งบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

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

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

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

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถึง 

� ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
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ความเส่ียงเหล่านัน้และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอม
แปลงเอกสารหลักฐานการตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 

� ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร 

� สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เน่ืองของผู้บริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับสรุปวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตามเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

� ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควร 

� ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทางการควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียง
ผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน
ไว้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่ง
ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ี
ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลข้าพเจ้าได้
พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ือง
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สําคญัในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักลา่ว 

 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 

 

 

(นายเจษฎา หงัสพฤกษ์)                                
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3759 
บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 
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18. งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
สินทรัพย์          
    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  78,138  74,664  6,655  3,445 
เงินลงทนุชัว่คราว 8, 36  243,988  445,155  193,988  504 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรอง          
- บริษัทย่อย - สทุธิ 6  -  -  403,254  375,214 
- บริษัทอ่ืน - สทุธิ 9  19,674  14,516  900  542 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 10  2,978,876  3,373,879  1,158,892  1,549,323 
ทรัพย์สินรอการขาย 12  -  30,000  -  - 
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย - สทุธิ 6  -  -  504,763  366,023 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง   66,906  324,229  29,362  172,736 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   71,255  79,841  9,841  15,766 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   3,458,837  4,342,284  2,307,655  2,483,553 

           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
ท่ีดินรอการพฒันา - สทุธิ 13  370,180  465,604  37,878  37,878 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 14, 32  95,467  144,981  57,273  56,839 
เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทย่อย - สทุธิ 15  -  -  -  480,565 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สทุธิ 6  -  -  2,445,519  2,839,750 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก 1, 34  -  30,085  -  - 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 16, 36  148,307  155,400  287,121  278,172 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 17  1,075,171  909,250  42,275  52,059 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 18  119,220  116,645  -  - 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 19  5,995  7,360  2,784  3,707 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 20  8,225  4,881  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน   55,731  43,184  28,430  22,477 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,878,296  1,877,390  2,901,280  3,771,447 
           
รวมสินทรัพย์   5,337,133  6,219,674  5,208,935  6,255,000 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
หนีสิ้นหมุนเวียน          
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น          
- บริษัทย่อย 6  -  -  145,598  199,486 
- บริษัทอ่ืน   49,395  103,030  10,545  23,923 

หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้          
 ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 22  992  972  992  972 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ 1, 22  26,718  30,021  26,718  30,021 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1, 10, 17, 22  119,358  171,880  -  - 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี 

17, 23  3,414  2,390  997  956 

เงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า   16,568  120,532  1,868  61,935 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย          
- บริษัทย่อย 6  -  -  24,854  24,854 
- สถาบนัการเงินและอ่ืน ๆ   500  688  10  53 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย   26,437  47,729  2,721  14,192 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน   84,459  69,001  28,547  28,465 
ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องร้อง 1, 21  4,650,717  1,610,975  4,649,990  1,610,284 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน   69,674  65,832  20,566  23,600 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน   5,048,232  2,223,050  4,913,406  2,018,741 
           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 1, 10, 22  40,000  -  -  - 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 17, 23  4,137  4,030  776  1,773 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 20  2,853  3,119  -  - 
ประมาณการหนีสิ้นท่ีต้องจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม   46,168  46,168  46,168  46,168 
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน 24  3,716  4,077  3,474  3,508 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน   96,874  57,394  50,418  51,449 

           
รวมหนีสิ้น   5,145,106  2,280,444  4,963,824  2,070,190 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)          
    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
           
  หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทนุเรือนหุ้น 25         
-  ทนุจดทะเบียน           
 หุ้นสามญั 23,318.36  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท   11,659,181  11,659,181  11,659,181  11,659,181 

-  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว          
 หุ้นสามญั 12,673.97 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท     6,336,985    6,336,985 
 หุ้นสามญั 12,674.68 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท   6,337,341    6,337,341   
สว่นเกิน (ต่ํากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั   4  4  4  4 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ   153,537  153,477  153,537  153,477 
สว่นต่ํากว่าทนุจากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทนุในบริษัทย่อย   (47,939)  (47,939)  -  - 
ขาดทนุสะสม   (6,250,916)  (2,503,297)  (6,245,771)  (2,305,656) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ   192,027  3,939,230  245,111  4,184,810 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   -  -  -  - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ   192,027  3,939,230  245,111  4,184,810 
           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   5,337,133  6,219,674  5,208,935  6,255,000 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
รายได้จากการขายและบริการ          
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   1,088,366  1,343,484  753,183  488,074 
 รายได้จากกิจการโรงแรม    75,299  74,852  -  - 
 รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   13,993  13,649  -  - 
 รายได้ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย   325  15,731  -  - 
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,177,983  1,447,716  753,183  488,074 
ต้นทนุขายและบริการ          
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์   (1,354,885)  (1,058,471)  (660,106)  (413,983) 
 ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม    (114,376)  (98,984)  -  - 
 ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้อง   (10,570)  (36,700)  -  - 
 ต้นทนุค่าท่ีปรึกษาและบริหารงานขาย   (3)  (473)  -  - 
รวมต้นทนุขายและบริการ   (1,479,834)  (1,194,628)  (660,106)  (413,983) 
กาํไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น   (301,851)  253,088  93,077  74,091 
 รายได้จากการจดัการธุรกิจ   13,514  12,122  46,400  45,600 
 ดอกเบีย้รับ   3,416  8,517  131,782  100,381 
 รายได้อ่ืน   63,927  78,263  40,305  30,432 
กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่าย   (220,994)  351,990  311,564  250,504 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย   (142,780)  (171,915)  (94,634)  (89,014) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (295,977)  (392,554)  (130,829)  (153,691) 
 หนีส้งสยัจะสญู   (30,685)  (13,710)  (484,778)  (367,067) 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย   -  -  (480,565)  (314,034) 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าค่าความนิยม   -  (202,981)  -  - 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า   -  (143,730)  -  - 
 ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง   (3,057,273)  (1,631,743)  (3,057,237)  (1,631,672) 
รวมค่าใช้จ่าย   (3,526,715)  (2,556,633)  (4,248,043)  (2,555,478) 
ขาดทนุก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้   (3,747,709)  (2,204,643)  (3,936,479)  (2,304,974) 
ต้นทนุทางการเงิน   (410)  (11,661)  (126)  (682) 
(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้   (3,748,119)  (2,216,304)  (3,936,605)  (2,305,656) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 20  3,610  (510)  -  - 
ขาดทนุสาํหรับปี   (3,744,509)  (2,216,814)  (3,936,605)  (2,305,656) 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน          
รายการที่ไม่จัดประเภทเข้าไว้ในกาํไรหรือขาดทนุภายหลัง          
 กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   (3,110)  -  (3,510)  - 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี   (3,747,619)  (2,216,814)  (3,940,115)  (2,305,656) 

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

    (3,744,509)  (2,216,814)  (3,936,605)  (2,305,656) 

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

    (3,747,619)  (2,216,814)  (3,940,115)  (2,305,656) 

ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)          
 (เทยีบเท่ามูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น) 29  (0.2954)  (0.1749)  (0.3106)  (0.1819) 

จาํนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (พันหุ้น)  29  12,674,378  12,673,967  12,674,378  12,673,967 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบกระแสเงินสด  
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2559  2558  2559  2558 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         
ขาดทนุสําหรับปี  (3,744,509)  (2,216,814)  (3,936,605)  (2,305,656) 
รายการปรับกระทบขาดทนุสําหรับปีเป็นเงินสดสทุธิ         
 ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน         
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  55,703  53,172  10,600  10,798 
คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู  30,685  13,710  484,778  367,067 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  -  480,565  314,034 
(โอนกลบั) สํารองคา่ความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  3,056,198  1,631,743  3,056,198  1,631,672 
กําไรจากการจําหน่ายโครงการ  (26,815)  -  (26,815)  - 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  (255)  (533)  (42)  (2) 
(กลบัรายการ) คา่เผื่อการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร  (1,295)  77,408  -  - 
(โอนกลบั) คา่เผื่อจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ  318,727  (3,951)  55,945  6,014 
คา่เผื่อการด้อยคา่ของคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี  2,038  -  -  - 
คา่เผื่อการด้อยคา่ของท่ีดินรอพฒันา  -  4,079  -  - 
ประมาณการเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมูบ้่าน  (87)  241  -  - 
(โอนกลบั) ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ  288  (41)  215  651 
รายได้อื่น  (2,054)  -  (205)  - 
รายได้จากการยกเลิกสญัญา  (284)  -  (284)  - 
คา่ใช้จ่ายประมาณการหนีส้ินจากการยกเลกิสญัญา  666  -  630  - 
(รายได้)จากการตดัจําหน่ายหนีส้ิน  -  (8,139)  -  - 
(กําไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว  32  (2,224)  32  (7) 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  -  (20,953)  -  (18,518) 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -  33,508  -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สิทธิการเช่า  7,425  143,730  -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม  -  202,981  -  - 
ขาดทนุจากการตดับญัชีเงินมดัจําสินค้าคงเหลือ  16,942  -  -  - 
ตดัจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย  -  18,723  -  - 
ดอกเบีย้จ่าย  410  11,661  126  682 
ดอกเบีย้รับ  (3,417)  (8,517)  (131,782)  (100,381) 
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (3,610)  510  -  - 
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):         
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  (5,045)  2,220  (39,408)  (46,747) 
สินค้าคงเหลือ  242,589  (71,824)  363,229  (88,668) 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน  -  7,000  -  7,000 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง  257,323  (324,229)  143,374  (172,736) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (17,524)  (52,635)  5,675  (9,653) 
เงินฝากธนาคารท่ีมข้ีอจํากดัในการใช้  49,514  (73,508)  (434)  (39,747) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  15,151  2,674  859  1,938 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
งบกระแสเงินสด (ตอ่)  
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          
   2559  2558  2559  2558 
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง):         
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  (53,515)  26,378  (67,146)  (52,230) 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า  (73,680)  1,428  (59,578)  32,891 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  (21,292)  7,076  (11,471)  6,376 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง  (17,242)  (69,467)  (17,242)  (69,467) 
ผลประโยชน์พนกังาน  (3,759)  -  (3,759)  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  21,328  46,301  (2,950)  22,641 
จ่ายภาษีเงินได้  (28,298)  (20,393)  (6,811)  (6,503) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  72,338  (588,685)  297,694  (508,551) 

          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ         
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ  10,547  8,667  723  6,749 
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง  201,135  892,086  (193,516)  1,332,085 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้  -  -  (1,303,128)  (3,179,920) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทยอ่ยลดลง  -  -  1,216,163  1,943,732 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอกเพิ่มขึน้  -  (30,000)  -  - 
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  (163)  (908)  (10,826)  (128,002) 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  -  -  - 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  5,450  2,781  4,955  2 
เงินสดจ่ายซือ้ทรัพย์สนิถาวร  (253,073)  (330,316)  (2,931)  (11,030) 
เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  (330)  (4,138)  -  (578) 
เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการเช่า  (10,000)  (28,890)  -  - 
เงินสดจ่ายคา่ท่ีดินรอการพฒันา  (1,106)  (305,782)  -  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (47,540)  203,500  (288,560)  (36,962) 

          กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ         
เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้  40,539  30,480  539  30,480 
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง  (56,364)  (158,884)  (3,842)  (13,558) 
จ่ายชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  (3,409)  (3,120)  (956)  (966) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ  416  9  416  9 
จ่ายดอกเบีย้  (2,506)  (23,105)  (2,081)  (2,345) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ  (21,324)  (154,620)  (5,924)  13,620 

          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ  3,474  (539,805)  3,210  (531,893) 
          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี  74,664  614,469  3,445  535,338 
          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  78,138  74,664  6,655  3,445 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          
   2559  2558  2559  2558 

          
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด         
รายการที่ไม่กระทบเงนิสด         
1) ในระหวา่งปีบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นสินค้าคงเหลือ  45,631  11,927  1,927  2,345 

2) ซือ้สินทรัพย์ถาวรโดย          
 - ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  4,540  884  -  - 
 - จ่ายเงินสด  253,073  330,316  2,931  11,030 

 รวม  257,613  331,200  2,931  11,030 

3) ในระหวา่งงวดมีการจดัประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว         
 ท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีต้ามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 และ 22  26,718  30,021  26,718  30,021 

          
4) ในระหวา่งปี 2559 บริษัทได้โอนที่ดินรอพฒันาจํานวน 96.53 ล้านบาท เป็นสินค้าคงเหลือเน่ืองจากบริษัทได้เร่ิมดําเนินการพฒันาโครงการแล้ว (หมายเหต ุ13) 
          
5) ในระหวา่งปี 2558 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีการโอนท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันาโครง(สินค้าคงเหลือ)การเป็นท่ีดินรอการพฒันา จํานวน 40 ล้านบาท  (หมายเหต ุ 13) 
          
6) ในระหวา่งปี 2558 บริษัทโอนสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นต้นทนุของท่ีดินจํานวน 94.21 ล้านบาท (หมายเหต ุ18)     
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

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

                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   6,336,985  4  153,477  (47,939)  (2,503,297)  3,939,230  -  3,939,230 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั 25  356  -  60  -  -  416  -  416 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  -  (3,747,619)  (3,747,619)  -  (3,747,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   6,337,341  4  153,537  (47,939)  (6,250,916)  192,027  -  192,027 
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บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
            
   ทนุเรือนหุ้นที่ออก  สว่นเกิน (ตํ่ากวา่)  สว่นเกินทนุ     
 หมายเหต ุ  และชําระแล้ว  มลูคา่หุ้นสามญั  จากการลดทนุ  ขาดทนุสะสม  สทุธิ 
            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558   253,479,266  (245,651,276)  -  (1,337,533)  6,490,457 
การลดทนุ   (247,142,285)  245,651,275  153,477  1,337,533  - 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั   4  5  -  -  9 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  (2,305,656)  (2,305,656) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   6,336,985  4  153,477  (2,305,656)  4,184,810 
เพิ่มทนุหุ้นสามญั 25  356  -  60  -  416 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   -  -  -  (3,940,115)  (3,940,115) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   6,337,341  4  153,537  (6,245,771)  245,111 
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บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
1. ทั่วไป 

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

สถานะของบริษัท 

(ก) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกา”) ได้พิพากษา
คดีท่ีอยัการสงูสดุเป็นโจทก์ฟ้องบคุคลและนิติบคุคลรวม 27 คน และบริษัทถกูฟ้องเป็นจําเลยท่ี 20 ในข้อกลา่วหา
ร่วมกันและสนับสนุนเจ้าพนักงาน และพนักงานในองค์การของรัฐ (ธนาคารพาณิชย์ของรัฐแห่งหนึ่ง) กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ ยกัยอกทรัพย์ในการอนุมติัให้สินเช่ือโดยมิชอบโดยจําเลยท่ี 18 ถึง 27 
ร่วมกันและสนับสนุนจําเลยท่ี 1 ถึง 17 ด้วยการเสนอโครงการขอสินเช่ือเพ่ือนําเงินไปซือ้ท่ีดินปลดภาระหนี ้
ธนาคารแห่งหนึ่ง และเสนอขอซือ้หุ้นบริุมสิทธิของจําเลยท่ี 20 ท่ีธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วถือครองอยู่ โดย
ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทร่วมกบัจําเลยท่ี 25 และ 26 คืนเงินจํานวน 10,004.47 ล้านบาท แก่ธนาคารพาณิชย์
ของรัฐดังกล่าว ทัง้นี ้ผู้กู้ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัด (“โกลเด้น”) (จําเลยท่ี 19) และ
บริษัท เค แอนด์ วี เอส อาร์ เอส การ์เด้นโฮม จํากัด  (“การ์เด้นโฮม”) บริษัทย่อยของจําเลยท่ี 19 ได้มีท่ีดินจด
จํานองท่ีเป็นหลกัประกัน ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระหนึ่งราย เพ่ือทําการ
ประเมินราคาหลกัประกนัดงักล่าว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัข้อมลูตลาดมีราคาประเมินเท่ากบั 12,749 ล้านบาท 
ราคาประเมินดงักล่าวใช้สําหรับอ้างอิงในการเสนอขายกบับุคคลภายนอก ผู้บริหารคาดว่ามลูค่าบงัคบัขายของ
ท่ีดินดงักล่าวสทุธิจากค่านายหน้าในการขายมีจํานวนเงินประมาณ 8,924.30 ล้านบาท และในปี 2559 ผู้บริหาร
คาดว่ามูลค่าบังคับขายท่ีดินดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 5,800 ล้านบาท โดยเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 
บริษัทได้รับคําสัง่บงัคบัคดีจากศาลฎีกา จนถงึปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้มีการดําเนินการใด ๆ ในเร่ืองดงักลา่ว 

(ข) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 บริษัทได้ย่ืนคําร้องขอทเุลาการบงัคบัคดีของบริษัทและย่ืนอทุธรณ์แก่ท่ีประชมุใหญ่
ของศาลฎีกาวา่ไม่เหน็ด้วยกบัคําพิพากษาในสว่นของการกําหนดค่าแหง่ความเสียหาย ทัง้นี ้บริษัทได้ร้องขอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาให้พิจารณาหกัมลูค่าค่าเสียหายจาก (1) เงินค่าใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น เน่ืองจาก
ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวยงัไม่ได้แจ้งว่า ได้มีการนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 13.17 ล้านหุ้น 
และใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 118.57 ล้านหน่วย ออกขายไปเม่ือใดและได้รับเงินจาก
การขายเป็นจํานวนเท่าใด  และ (2) หกัเงินท่ีบริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมนิูเคชัน่ จํากัด (จําเลยท่ี 
22)ได้วางมดัจําค่าหุ้นของบริษัทแทนธนาคารพาณิชย์ของรัฐดังกล่าวไปเป็นค่าจองหุ้นสามญัจํานวน 197.62 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชมุใหญ่ศาลฏีกามีคําสัง่ไมรั่บคําอทุธรณ์ดงักลา่ว 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาจดัการทรัพย์สนิและแบ่งผลประโยชน์กบั โกลเด้นและบริษัท โปรเก
รส พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั (“โปรเกรส”) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 68) ของ โกลเด้นโดยตก
ลงให้บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจเบด็เสร็จในการประนอมหนี ้รวมถงึการบริหารจดัการในการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนั
แต่เพียงผู้ เดียว แบบไม่ยกเลิกเพิกถอนในระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัลงนามในสญัญา ในการนี ้บริษัทจะเป็นผู้
สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้  เช่น ค่าถอนการอายัดท่ีดิน การชําระหนี ้
กรมสรรพากรแทนโกลเด้น เพ่ือมิให้ถูกอายัดท่ีดิน การชําระหนีบ้างส่วนของการ์เด้นโฮมและค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินราคาท่ีดิน เป็นต้น โดยไม่คิดค่าตอบแทน เว้นแต่ กรณีท่ีบริษัทต้องกู้ ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้ในการนี ้ซึ่ง
โกลเด้นตกลงท่ีจะคืนให้แก่บริษัทเท่ากบัต้นทนุทางการเงินท่ีบริษัทต้องเสียไป กําไรท่ีได้จากการขายท่ีดินดงักลา่ว
หลงัหกัค่าใช้จ่ายและชําระหนีแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักล่าวแล้วจะแบ่งกนัในสดัส่วนดงันี ้โกลเด้นจะได้รับ
ในอตัราร้อยละ 70 และบริษัทได้รับในอตัราร้อยละ 30  อยา่งไรก็ตาม หากกําไรท่ีได้จากการขายต่ํากวา่ 300 ล้าน
บาท บริษัทจะต้องได้รับการอนมุติัจากโปรเกรส ก่อนทําการขายท่ีดิน เม่ือบริษัทและโกลเด้นหลดุพ้นจากความรับ
ผิดกบัธนาคารพาณิชย์ของรัฐดงักลา่วแล้ว ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องหนีท่ี้มีระหว่างกนัหรือใช้สิทธิไลเ่บีย้
ต่อกนัอีกต่อไป เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญาและความคล่องตวัในการดําเนินการ โปรเกรสตกลงท่ีจะ
โอนหุ้นและอํานาจของกรรมการของโกลเด้นให้แก่บริษัท แต่เม่ือสญัญาสิน้สดุลง บริษัทจะต้องโอนหุ้นและคืน
อํานาจกรรมการให้แก่โปรเกรสตามเดิม บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เงินกู้ ยืมแก่เครือญาติของกรรมการ
ท่านหนึ่งของโกลเด้นจํานวน 30 ล้านบาท ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี โดยมีท่ีดิน
เป็นหลกัประกนั บริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 
2558 โปรเกรสได้โอนหุ้ นของโกลเด้นให้แก่บริษัทแล้ว และอนุมัติกรรมการของบริษัทหนึ่งท่านได้เข้าไปเป็น
กรรมการของโกลเด้น อย่างไรก็ตาม บริษัทและโกลเด้นไม่ได้รับสญัญายืนยนัจากการ์เด้นโฮม ว่าจะไม่ใช้สิทธิไล่
เบีย้จากการท่ีจะดําเนินการขายท่ีดินดังกล่าวเพ่ือชําระค่าเสียหาย เน่ืองจากปัจจุบันการ์เด้นโฮมได้ถูกศาล
พิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าเจ้าหนีร้ายท่ีเป็นโจทก์ ได้มีการเคลียร์ชําระหนีก้นัไปเรียบร้อยแล้ว   ทําให้ไม่มี
เจ้าหนีผู้้ เป็นโจทก์ตามคดีล้มละลาย ดงันัน้ทางเจ้าพนกังานบงัคบัคดีจะแจ้งดําเนินการรายงานต่อศาล เพ่ือขอ
ยกเลกิการล้มละลายตามขัน้ตอนตอ่ไป 

(ง) จากการตดัสินของศาลฎีกา มีผลทําให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท เข้าเง่ือนไขของหนี ้
ผิดนดัชําระตามท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้  เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
ของบริษัทได้ขอลาออกทําให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ผิดเง่ือนไขเงินกู้จากสถาบนัการเงินในประเทศ 3 แห่งท่ีมี
เง่ือนไขในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินดงักล่าวมีจํานวนรวม 26.72 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งแสดงเป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้า
เง่ือนไขผิดนัดชําระหนีภ้ายใต้หนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีศาลฎีกาตดัสินพิพากษา จนถึงปัจจบุนั สถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 
ได้รับสนิเช่ือได้หยดุการให้เบิกใช้วงเงินสนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองท่ีบริษัทได้ย่ืน
หนังสือของแสดงความจํานงในการปรับโครงสร้างหนีก้ับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยินดีท่ีจะนําท่ีดินท่ีไม่ได้
ก่อให้เกิดรายได้ในขณะนี ้ไปวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มเติมมลูค่า 1,000 ล้านบาท และขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้น
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือไปชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารดงักลา่วได้  
หากมีการซือ้ขายท่ีดินดงักล่าวและได้เงินมาให้หกัชําระเงินต้นก่อน โดยปัจจบุนับริษัทยงัไม่ทราบผลการพิจารณา
ของธนาคารดงักล่าว และท่ีประชมุรับทราบผลการรายงานการสํารวจพืน้ท่ีท่ีเป็นหลกัประกนั พบว่า มีผู้บกุรุกท่ีดิน
จํานวน 177 ราย ในงบการเงินนีบ้ริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญา
จดัการทรัพย์สนิเพิ่มเติมอีกจํานวน 51.93 ล้านบาท  
ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 15/2559  เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุม
รับทราบว่า เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าพบและรับทราบความจํานงของธนาคารในการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้โดยต้องการให้บริษัท โกลเด้นฯ ทําสญัญาประนีประนอมยอมความใน
คดีแพ่งท่ียอดเงินเต็มจํานวน (ประมาณ 2 หม่ืนล้านบาท) และวางเงิน 1,000 ล้านบาทไปก่อน แล้วจึงให้บริษัทร้อง
สอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งเพ่ือจดัการขายท่ีดินหลกัประกนั และท่ีประชมุรับทราบด้วยว่า หากบริษัท โกลเด้น
ฯ ไม่ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเต็มจํานวนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ธนาคารจะ
ดําเนินการสง่เร่ืองนีใ้ห้กบัสํานกัอยัการเพ่ือบงัคบัคดีกบัทรัพย์สินของบริษัทในสญัญา  ปัจจบุนับริษัท โกลเด้นฯ ยงั
ไม่ได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งถึงการส่งเร่ืองกับหน่วยงานท่ีอ้างอิง
ดงักลา่วข้างต้น และยงัมิได้มีการบงัคบัคดีกบับริษัทแตป่ระการใด 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือตอบกลบัมายงับริษัทและบริษัทโกลเด้นฯ โดยธนาคารไม่สามารถ
รับข้อเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องบริษัทได้ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ธนาคารได้ทําหนงัสือแจ้งให้
ดําเนินการ (1) ให้บริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั ทําสญัญาประนีประนอมยอมความในคดี
แพ่งหมายเลขดําท่ี ธ.268/2549 เต็มตามฟ้อง โดยมีเง่ือนไขตามหนังสือท่ี ปคส.007/2560 ลงวันท่ี 5 มกราคม 
2560 ภายในเดือนเมษายน 2560 (2) ให้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปฎิบติัตามคําพิพากษาของศาลฏี
กาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารองตําแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงท่ี อม.55/2558 และดําเนินการชําระค่า
ชดใช้ความเสียหาย จํานวน 10,004,467,480.00 บาท ให้ธนาคาร ภายในเดือนมิถนุายน 2560  
ทัง้นี ้หากไม่ดําเนินการใดๆ ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการบงัคบัคดีตามขัน้ตอนทางกฎหมายในสทิธิตามกฎหมาย
ทกุคดีตอ่ไป 
ผู้บริหารบริษัทจึงได้เข้าพบกบัผู้บริหารของธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชีแ้จงให้ธนาคารรับทราบว่า
บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มทุนและหากไม่มีข้อขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทเช่ือว่าจะสามารถระดมทุนใน
เบือ้งต้นได้เพียงพอท่ีจะชําระหนีแ้ก่ธนาคาร และหรือร่วมกําหนดเง่ือนไขการชําระหนีไ้ด้ โดยในชัน้นี ้ธนาคาร
รับทราบและสนบัสนนุการเพิ่มทนุของบริษัท อีกทัง้ยงักําหนดนดัประชมุกบัธนาคารครัง้ต่อไปในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 
2560 
ทัง้นีค้ดีแพ่งท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั 
ท่ี  1  กับพวกรวม  4  คน  คดีหมาย เลข ดํา ท่ี  ธ .268 /2549  แดง  ธ .2687 /2550  เป็ นทุนท รัพ ย์ จํานวน 
10,234,752,863.31 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,368,732,100.00 บาท นบัถดัจาก
วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระหนีแ้ล้วเสร็จแก่โจทก์ ศาลมีนดัฟังคําพพิากษาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
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ตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุกว่า 12,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุเพ่ือนํา
เงินท่ีได้มาแก้ไขปัญหาการชําระค่าเสียหายจํานวน 10,004 ล้านบาทตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แม้ว่าหนีด้งักล่าวบริษัทมีฐานะเป็นหนีร่้วมและเป็นมลูหนีเ้ดียวกบัท่ี
ธนาคารฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัท โกลเด้น เทคโนโลย่ี อินดสัเทรียล พาร์ค จํากดั (มลูหนีร้วมประมาณ 20,000 ล้าน
บาท ทนุทรัพย์ 10,274 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 8,369 ล้านบาทซึ่งมีท่ีดิน 4,300 ไร่
เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท โกลเด้นฯ เป็นหลกัประกนั ) ในสว่นคดีนี ้ศาลยงัไม่ได้มีคําพิพากษา อยูร่ะหวา่งพิจารณา
คดีของศาลชัน้ต้น ทําให้ท่ีดินสว่นนีติ้ดเป็นหลกัประกนัคดีแพ่งอยู่  สําหรับเร่ืองการบงัคดีธนาคารเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ มี
สิทธิเลือกท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกนัท่ีติดจํานองนัน้ก่อน หรือบงัคบัจากจําเลยในคดีตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกาฯ ซึง่หากบริษัทไม่ติดต่อและตกลงท่ีจะชําระหนี ้ ธนาคารมีโอกาสท่ีจะเลือกบงัคบัชําระหนีจ้ากบริษัทตามคํา
พิพากษาศาลฏีกาฯ ก่อนท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกนัท่ีอยู่กบัธนาคาร เน่ืองจากปัจจบุนัคดีแพ่งยงัไม่ได้ตดัสิน ซึ่ง
โดยข้อกฎหมายแล้ว ธนาคารมีสิทธิท่ีจะบงัคบัจากทรัพย์ของบริษัทได้ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาฯมีคําพิพากษาแล้ว แต่
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลในวงกว้าง ด้วยเหตุนีธ้นาคารจึงกรุณายังไม่ดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทจนถงึปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทยงัไม่ดําเนินการใดๆหรือยงัไมมี่แนวทางท่ีจะแก้ไข
ปัญหาหนีด้ังกล่าวอย่างชัดเจนให้แก่ธนาคารภายในเดือน มิถุนายน 2560 ตามหนังสือธนาคารลงวันท่ี 5 
เมษายน 2560  ธนาคารจะดําเนินการตามกฎหมาย บริษัทอาจถูกบังคับยึดทรัพย์ได้ ซึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงกับบริษัทเป็นอย่างมาก ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงการท่ีกําลงัขายอยู่ใน
ปัจจุบันก็ต้องหยุดชะงัก การขาดความเช่ือมั่นของลูกค้า ปัญหาขาดสภาพคล่อง ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีจะ
เกิดขึน้อีกมากมาย และถึงแม้ว่าจะถูกยึดทรัพย์ทัง้หมดออกขายทอดตลาดแล้ว ก็ยังไม่ได้จํานวนเงินท่ีเพียง
พอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษาได้ เน่ืองจากทรัพย์สินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดสินทรัพย์
จํานวน 5,337.13 ล้านบาท  แม้ถูกบงัคบัขายก็คงไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนีต้ามคําพิพากษาศาลฎีกาฯได้  และ
หากเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ บริษัทย่อมต้องเข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการหรือล้มละลาย ซึง่ย่อมทําให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
เสียหาย แต่หากบริษัทสามารถเพ่ิมทนุเพ่ือชําระหนีไ้ด้บริษัทและธนาคารอาจร่วมกนัเจรจาไกล่เกล่ียรวมหนีค้ดี
แพ่งและคดีอาญา ซึ่งอาจทําให้บริษัทได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือ ธนาคารจะพิจารณาให้บริษัทวางแผนการชําระ
และอาจอนญุาตให้นําท่ีดินหลกัประกนัออกขายได้ และหากมีเงินจากการเพิ่มทนุเหลือพอ บริษัทยงัจะสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง อนัจะช่วยให้มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ตามลําดบั 
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ผู้บริหารของบริษัทได้ประมาณการคา่เสียหายจากคดีดงักลา่วและรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
   ล้านบาท 
มลูคา่คา่เสียหายตามคําพิพากษา  10,004.47 
บวก คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถขายท่ีดินได้ตามสญัญาการจดัการทรัพย์สนิ  122.22 
 คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มลูคา่บงัคบัขาย)  191.40 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (มลูคา่บงัคบัขาย)  58.00 
 คา่ใช้จ่ายในการโอน (ราคาประเมินท่ีดินจากกรมท่ีดิน)  110.61 
หกั มลูคา่บงัคบัขาย *  (5,800) 
 ประมาณการคา่เสียหาย - สทุธิ  4,686.70 

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

มลูค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กบัความสามารถในการขายท่ีดินหลกัประกนัดงักล่าวให้ได้ใน
ราคาสทุธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ และการ์เด้นโฮมจะไมใ่ช้สทิธิไลเ่บีย้ตอ่บริษัทและผลการเจรจาไกลเ่กล่ียกบั
ธนาคาร 

การดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทขึน้อยู่อย่างมากกบัความสามารถของบริษัทในการชําระหนีส้ินตามคําพิพากษา
ของศาลฎีกาและความสามารถในการเพิ่มทุนของบริษัทและผลการเจรจาไกล่เกล่ียกับธนาคาร ปัจจัยเหล่านี ้
ชีใ้ห้เห็นความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท  งบ
การเงินสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จัดทําขึน้ตามข้อสมมติฐานว่าบริษัทจะดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้ งบการเงินนีจ้ึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเก่ียวกบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและการจดัประเภทของสินทรัพย์
หรือจํานวนเงินและการจดัประเภทหนีส้นิซึง่อาจจําเป็นถ้าบริษัทไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
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2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

2.1 งบการเงินรวมนีไ้ด้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัดและบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมซึ่ง
บริษัทมีอํานาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงในบริษัทยอ่ยดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ดงันี ้

     สดัสว่น (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
  

การถือหุ้น 
 31 ธนัวาคม  

2559 
 31 ธนัวาคม

2558 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั พฒันาและให้บริการสนัทนา

การและให้บริการโรงแรม
และรีสอร์ท 

 ทางตรง  99.94  99.94 

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

แมเนจเม้นท์ จํากดั 
บริหารพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์  ทางตรง  99.93  99.93 

บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่น
แนล 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 พร็อพเพอร์
ตี ้จํากดั) 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์  ทางอ้อม  99.99  99.99 

บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั 
(ถือหุ้นผา่นบริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั) 

พฒันาและให้บริการสนัทนา
การและให้บริการโรงแรม

และรีสอร์ท 
 
 
 
 

 ทางอ้อม  99.99  99.99 

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท จํากดั 

ให้เช่า ขาย ซือ้ บริการและ
ดําเนินงานด้าน

 ทางอ้อม  99.99  99.99 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                              หน้าที่ 136 
 

     สดัสว่น (ร้อยละ) 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
  

การถือหุ้น 
 31 ธนัวาคม  

2559 
 31 ธนัวาคม

2558 

(ถือหุ้นผา่นบริษัท อควาเรียส เอสเตท 
จํากดั) 

อสงัหาริมทรัพย์ 

รายการบญัชีระหวา่งกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ท่ีมีนยัสําคญัได้ถกูตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 

งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัท 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ คือ จํานวนกําไรหรือขาดทนุสทุธิและสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย ส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทและแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและภายใต้สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

3. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

3.1 เกณฑ์การถือปฏิบติั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

เพ่ือความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้จากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี ้ซึง่ได้นําเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงินเพ่ือใช้ในประเทศ 

3.2 เกณฑ์การวดัมลูคา่ 

งบการเงินนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทนุเดิม (เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบาย
บญัชี) 

3.3 สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินนีจ้ัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาทหรือล้านบาท  
ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 
ในระหวา่งปีปัจจบุนัสภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีกํ้าหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุในบริษัทย่อย เงินลงทนุใน
การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามท่ี
อธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้
กิจการต้องใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทนุแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทนุ
ดงักลา่วตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดงักลา่วโดยวิธีปรับย้อนหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุม่บริษัท เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า
จะเลือกบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วตามวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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5. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท เก็บไว้ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทัว่ไปสว่นรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนัซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสงูและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดใน
จํานวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมลูคา่น้อย 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทนุชัว่คราว ประกอบด้วย เงินลงทนุในเงินฝากประจํา และ เงินลงทนุในกองทนุเปิด จดัประเภทเป็นเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายติุธรรม มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในกองทุนเปิด
คํานวณโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และกําไรและขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับปรุงมลูค่า
ยติุธรรมรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ลูกหนีแ้ละค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเท่ากบัจํานวนหนีที้่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ 
ทัง้นี  ้โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีใ้นอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของ
ลกูหนี ้ 

การตีราคาสนิค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แสดงไว้ในราคาทนุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ํากว่า 

สินค้าคงเหลือในธุรกิจบริการ ตีราคาในราคาทนุ (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ํากวา่ 

ต้นทนุสินค้าคงเหลือของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทนุท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค ค่าก่อสร้าง 
ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ต้นทนุของธุรกิจบริการประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสภาพและ
สถานท่ีปัจจบุนั 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการ
ขาย 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและเคล่ือนไหว
ช้า 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
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ทรัพย์สนิรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทนุหรือราคาสทุธิท่ีคาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการขาย 

ที่ดนิรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนหรือราคาสทุธิท่ีคาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า 

ท่ีดินรอการพฒันาได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือรอการพฒันา ซึ่งรวมต้นทนุของท่ีดิน ต้นทนุการพฒันาท่ีดิน และ
ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกลา่วข้างต้น  

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณาบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่า หากมีข้อบ่งชีว้่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํา
กวา่มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

เงนิลงทุนในหุ้นทุน 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดซึง่ถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไปแสดงตามราคาทนุสทุธิจากค่า
เผ่ือการด้อยคา่  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุหกัค่าเผ่ือ
การด้อยคา่ (ถ้ามี) สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีสว่นได้เสีย 

ต้นทนุของเงินลงทนุท่ีจําหน่ายในระหวา่งปีคํานวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ถ้ามี) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ได้แก่สินทรัพย์ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ท่ีถือไว้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานซึ่งเข้าเง่ือนไข
เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึง่ถือไว้เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า เพ่ือประโยชน์จากมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้ หรือเพ่ือทัง้
สองประการ 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวดัมลูค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและวดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายติุธรรม โดยฝ่าย
บริหารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพ่ือให้มูลค่าสะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน มูลค่า
ยติุธรรมคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญาเช่าในปัจจบุนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคต
ภายใต้เง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เน่ืองจาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการลงทุน อตัราคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเร่ืองมลูค่าของเงิน
และปรับปรุงด้วยปัจจยัความเส่ียงท่ีเหมาะสม กําไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกําไร
หรือขาดทนุ 

ต้นทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทนุวตัถดิุบ ค่าแรงทางตรงและต้นทนุทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและรวมถงึต้นทนุการกู้ ยืม 
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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 

สทิธิการเช่าแสดงในราคาทนุสทุธิจากรายการตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า สิทธิการเช่าตดัจ่ายตามอายุ
ของสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

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

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซือ้มาแสดงในราคาทนุ หกัคา่ตดัจําหน่ายสะสม และคา่เผ่ือการด้อย
คา่ 

คา่ตดัจําหน่ายบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท   ยกเว้นในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาสิน้สดุ
ของประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึ่งสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจําหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่า
หรือไมท่กุวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงันี ้

 
   ปี 
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์   5 
สญัญาแฟรนไชส์   5 
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ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท บนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทนุ ซึ่งเท่ากบัต้นทนุการรวมธุรกิจส่วนท่ีสงู
กวา่มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา 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 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะ
รับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ และกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุ
จากการด้อยคา่ในคา่ความนิยมได้ในอนาคต 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะพิจารณาการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ เม่ือมีเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ท่ีมีข้อบ่งชีว้า่มลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน (ราคาขายสทุธิของสินทรัพย์นัน้ ๆ หรือมลูค่าจากการใช้แล้วแต่จํานวนใดจะ
สงูกว่า) ต่ํากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักล่าว โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือ
พิจารณาจากหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะรับรู้ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่โดยการลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ให้เท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน และบนัทกึการปรับลด
มลูค่าในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือปรับลดสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีท่ีสินทรัพย์เหลา่นัน้เคย
มีการตีราคาเพิ่มขึน้มาก่อน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าซึ่งได้บนัทึก
ไว้ในปีก่อน ๆ เม่ือมีข้อบ่งชีว้่าการด้อยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดย
บนัทกึไว้ในบญัชีรายได้อ่ืน หรือนําไปเพ่ิมสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสนิทรัพย์แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จํานวนเงินท่ีเกิด
จากการกลบัรายการนีจ้ะต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชี (สทุธิจากคา่เส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวข้อง) 
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ประมาณการหนีส้นิ 

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

ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 

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

การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

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

การประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํางบการเงินนีไ้ด้มีการสอบทานอย่างสม่ําเสมอการ
เปล่ียนแปลงการประมาณการทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนัน้ หรือจะรับรู้ในงวดบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถ้าผลของการ
เปล่ียนแปลงมีผลต่อทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 
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การใชวิ้จารณญาณ 

ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุต่อจํานวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วย  
- การจัดทํางบการเงินรวม : กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีอํานาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผู้ได้รับการลงทนุ 
- การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ข้อมลูเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซึง่มีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้อง
มีการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วย 
- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
- การใช้ประโยชน์ของขาดทนุทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- การตีมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
- ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมลูคา่ของประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 
- การตีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั และที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเมื่อ
งานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ ซือ้หลงัจากได้รับชําระจากผู้ ซือ้ครบถ้วนแล้ว 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญั
ของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้ามีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัใน
การได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจํานวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้ว
นัน้ 

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 

ดอกเบีย้รับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์ 

รายได้อ่ืนบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

คา่ใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 
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สัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้างตามวิธีอตัราร้อยละของงานท่ีแล้วเสร็จ อตัราร้อยละของ
งานท่ีแล้วเสร็จนีจ้ะประเมินโดยวิศวกรโครงการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ควบคู่กบัการพิจารณาต้นทนุงานท่ีเกิดขึน้
แล้วกบัต้นทนุทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้ ซึง่ต้นทนุทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้นีป้ระมาณขึน้โดยวิศวกร
หรือผู้ รับผิดชอบดแูลโครงการของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ ส่วนต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ชีใ้ห้เหน็วา่ต้นทนุทัง้หมดของโครงการท่ีประมาณไว้สงูกวา่รายได้ทัง้หมด
จากสัญญาก่อสร้าง  กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จะบันทึกผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึน้ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 

ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดนิ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

ต้นทนุการขายบ้านพร้อมท่ีดิน และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ประกอบด้วย ต้นทนุค่าท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ 
คา่สาธารณปูโภค คา่ก่อสร้าง ต้นทนุการกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการคํานวณหาต้นทนุขายบ้านและท่ีดิน และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ได้ทําการแบ่ง
สรรต้นทนุการพฒันาทัง้หมดท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (โดยคํานงึถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงด้วย) บ้านและท่ีดินตามเกณฑ์พืน้ท่ี
ขาย หน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ตามเกณฑ์ราคาขายและพืน้ท่ีขาย 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท จะบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือมี
การโอนกรรมสทิธ์ิ 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 

รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายจ่ายนัน้ ส่วนรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็น
รายจ่ายฝ่ายทนุได้บนัทกึรวมไว้ในบญัชีอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

สัญญาเช่าการเงนิ 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ี
เช่านัน้ๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ท่ีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย
มลูค่ายติุธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหกัด้วย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นต้นทุนทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหนีต้ามสญัญาเพ่ือทําให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนีส้ิน  ต้นทุนทาง
การเงินจะบนัทกึโดยตรงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
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สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ยงัตกเป็นของผู้ ให้เช่าจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าดําเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า          

ต้นทุนทางการเงนิ 

ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกนับนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้ 
ยกเว้นในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักล่าวก่อนท่ีจะนํามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบีย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตาม
สญัญาเช่าการเงินบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้คํานวณจากผลกําไรสําหรับงวดโดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตดับัญชีภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
แสดงถงึผลกระทบทางภาษีสทุธิของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท วดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะต้องใช้ในงวดท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์
หรือจะต้องจ่ายชําระหนีส้ิน   การวดัมลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
สะท้อนให้เห็นถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึน้ตามลกัษณะท่ีกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท คาดวา่จะได้รับประโยชน์จากราคา
ตามบญัชีของสนิทรัพย์และจ่ายชําระราคาตามบญัชีของหนีส้นิ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่ากําไรทางภาษีมีเพียงพอ
สําหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท เอคิว 
เอสเตทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ี
ไมไ่ด้รับรู้ในอดีตเทา่กบัจํานวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีนัน้  กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงด้วย
จํานวนท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปท่ีจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่คํานวณโดยการหารขาดทนุส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่สําหรับปี
ด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
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6. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

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

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

รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหวา่งกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท กบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับแตล่ะปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้

   พนับาท 
  นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์ การกําหนดราคา 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการจดัการธุรกิจ บริษัทยอ่ยทางตรง
และทางอ้อม 

ปี 2559 ไตรมาสละ 11.60 
ล้านบาท ปี 2558 ไตรมาสละ 
11.40 ล้านบาท 

-  -  46,400 45,600 

รายได้คา่เช่าท่ีดิน บริษัทยอ่ยทางตรง ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2559 
และ 2558 ไตรมาสละ 0.39 
ล้านบาท ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 
2559 เป็นต้นไป ไตรมาสละ 
2.79 ล้านบาท 

-  -  6,360 1,560 

รายได้คา่เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทยอ่ยทางตรง 0.20 ล้านบาทต่อไตรมาส -  -  785 785 

รายได้คา่เช่ายานพาหนะ บริษัทยอ่ยทางตรง อตัราคา่เช่าเป็นรายเดือนๆ
ละ 5,000 บาท 

-  -  60 60 

รายได้คา่โทรศพัท์ บริษัทยอ่ยทางตรง อตัราคา่บริการคิดตามท่ี
จ่ายจริง 

-  -  182 161 

ดอกเบีย้รับ บริษัทยอ่ยทางตรง อตัราร้อยละ MLR ตอ่ปี  -  -  130,95
1 

93,855 

คา่บริหารการขาย บริษัทยอ่ยทางตรง ร้อยละ 3 ของยอดขาย -  -  7,534 55,945 
 

คา่สาธารณปูโภค บริษัทยอ่ยทางตรง ท่ีดินเปลา่และท่ีดินพร้อมสิง่ -  -  426 3,131 
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   พนับาท 
  นโยบาย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์ การกําหนดราคา 2559 2558 2559 2558 

ปลกู สร้างตารางวาละ 150 
บาท 

คา่เช่ายานพาหนะ บริษัทยอ่ยทางตรง 
และทางอ้อม 

อตัราคา่เช่าเป็นรายเดือนๆละ 
10,000 บาท 

-  -  120 128 

คา่เช่าพืน้ท่ี บริษัทยอ่ยทางตรง 
และทางอ้อม 

อตัราคา่เช่าเป็นรายเดือนๆละ 
0.16 ล้านบาท 

-  -  1,907 1,934 

คา่เช่า บริษัทยอ่ยทางตรง
และทางอ้อม 

ราคาตามตกลงร่วมกนั -  -  2,251 2,251 

คา่บริหารโครงการ 
 (รวมอยูใ่นต้นทนุ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีมีไว้เพ่ือขาย) 

บริษัทยอ่ยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั -  -  2,705 
 
 
 

1,406 

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง บริษัทยอ่ยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั -  -  7,833 64,538 
รายได้คา่ก่อสร้าง บริษัทยอ่ยทางตรง ราคาตามตกลงร่วมกนั -  -  7,833 64,538 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์  2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี           
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  177,179  185,489 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  66,038  66,038 
รวม   -  -  243,217  251,527 

 
         

เงนิมัดจาํรับล่วงหน้าจากลูกค้า          
 ผู้ ถือหุ้นและ         
เงินมดัจํารับล่วงหน้าจากลกูค้า ผู้บริหารระดบัสงู  -  3,828  -  854 

          
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย - 
สุทธิ 

         

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั  บริษัทย่อยทางตรง  -  -  109,912  109,912 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  257,203  221,389 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  21,537  21,537 
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี           
   อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  51,516  51,516 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้          
แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  6,088  6,088 

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  24,274  24,274 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  137,887  60,083 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  28,918  11,584 
รวม  -  -  637,335  506,383 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   -  -  (132,572)  (140,360) 

สุทธิ   -  -  504,763  366,023 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

   ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  
   ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2558  เพ่ิมขึน้  (ลดลง)  ธนัวาคม 2559 

         

ลูกหนีอ่ื้นและเงนิทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ         
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  32,100  10,321  (49)  42,372 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  23,281  20,717  (3,492)  40,506 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  79,383  2,568  -  81,951 
บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  4,494  -  -  4,494 
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  4,148  8,674  (10,633)  2,189 
บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  6,099  9,194  (6,305)  8,988 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  5,136  5,136  (1,284)  8,988 
บริษัท บ้านชิดธารา จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  3,531  6,420  -  9,951 
บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  3,852  3,852  -  7,704 
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  1,937  2,688  (2,057)  2,568 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  654  2,770  (802)  2,622 

รวม  164,615  72,340  (24,622)  212,333 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (40,928)  (15,344)  3,976  (52,296) 

สุทธิ  123,687  56,996  (20,646)  160,037 

          
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ          
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  251,832  29,900  (13,500)  268,232 
บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  713,096  32,200  (145,500)  599,796 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  427,374  137,220  (7,000)  557,594 
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  409,772  478,639  (540,537)  347,874 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  111,339  15,430  (3,200)  123,569 

บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดั 
บริษัทย่อยทางตรง  154,000  2,20

0 
 (13,900)  142,300 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  1,165,843  524,039  (445,500)  1,244,382 
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  263,549  83,500  (47,026)  300,023 
รวม   3,496,805  1,303,128  (1,216,163)  3,583,770 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (657,055) (519,471) 38,275 (1,138,251) 

สุทธิ   2,839,750 783,657 (1,177,888) 2,445,519 

บริษัทจดัประเภทเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ เน่ืองจากเป็นการให้บริษัทยอ่ยใช้เป็นเงินลงทนุในสนิทรัพย์ระยะยาว 

หลงัจากท่ีศาลฎีกามีคําสัง่พิพากษา บริษัทได้ขายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวนรวม 1,577.80 ล้านบาท และนําเงิน
ดงักลา่วให้บริษัทย่อยกู้ ยืมเงิน โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.5 ตอ่ปีและร้อยละ MLR ต่อปี ทัง้นีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์
ให้บริษัทยอ่ยใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ความสมัพนัธ์  2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย          
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี        
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -  -  37,083 77,477 
          

เจ้าหนีอ่ื้นบริษัทย่อย          
บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -   -   44,330  53,219 
บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี ้ 
     แมเนจเม้นท์ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง 

 
-   -   24,058  23,465 

บริษัท วิทรูธนากร จํากดั บริษัทย่อยทางอ้อม  -   -   252  159 
บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี  
     อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัทย่อยทางตรง 

 
-   -   1,795  7,143 

บริษัท ธานนท์ พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -   -   37,693  37,693 
บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั บริษัทย่อยทางตรง  -   -   387  330 
รวม   -   -   108,515  122,009 
          

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

การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้า - ลกูหนีอ่ื้นและเงินทดรองแก่บริษัทยอ่ย เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัท
ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 
     2559  2558 

สว่นท่ีค้างชําระไมเ่กิน 1 ปี     1,368,640  2,530,412 
สว่นท่ีค้างชําระมากกวา่ 1 ปี     3,308,015  1,888,918 

รวม     4,676,655  4,419,330 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     (1,323,120)  (838,343) 

สทุธิ     3,353,535  3,580,987 
 

บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือขาดทุนและหนีส้งสยัจะสูญสําหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการจ่ายชําระของลกูหนีแ้ละจะบนัทกึรายการ “หนีส้ญูรับคืน” เม่ือสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ 
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การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทไมมี่ภาระคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอ่ยกบัสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจํานวนเงิน
รวม 12.49 ล้านบาท โดยบริษัทไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมจากการคํา้ประกนัดงักลา่ว 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารซึ่งเป็นรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 มีดงันี ้

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของคา่ตอบแทน  2559  2558  2559  2558 

         เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน ๆ  14,453  25,832  12,224  16,618 
เบีย้ประชมุ  366  762  366  762 
โบนสั  2,395  300  1,855  300 
คา่ท่ีปรึกษา  2,485  1,020  2,485  1,020 
รวม  19,699  27,914  16,930  18,700 

 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ 1,277  1,189  269  300 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 13,145  13,434  69  670 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย์ 56,409  60,041  6,317  2,475 
เงินฝากประจํา 7,307  -  -  - 
รวม 78,138  74,664  6,655  3,445 
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8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละตอ่ปี) 
  

งบการเงินรวม 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            
เงินลงทนุในเงินฝากประจํา 2.50  2.50  50,000  50,000  -  -  
หน่วยลงทนุประเภท            
กองทนุเปิด            
ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     395,155  994,064  504  994,064 
ซือ้ระหวา่งปี     1,009,500  1,745,000  385,000  560,000 
ขายระหวา่งปี     (1,210,635

) 
 (2,346,133

) 
 (191,484)  (1,553,567) 

กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้   
จริงจากการเปล่ียนแปลง 

           

มลูคา่     (32)  2,224  (32)  7 
ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     193,988  395,155  193,988  504 

รวม     243,988  445,155  193,988  504 

9. ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
บริษัทอ่ืน - สทุธิ        
- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 15,101  12,241  -  -  

- ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 4,573  2,275  900  542 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นบริษัทอ่ืน 
       - สทุธิ 

 
19,674 

  
14,516 

  
900 

  
542 
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การวิเคราะห์อายลุกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน        
อยูใ่นกําหนดระยะเวลาการชําระหนี ้ -  242  -   -  
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระ
หนี ้

       

-  ไมเ่กิน 3 เดือน 3,698  3,940  -   -  
-  มากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,229  1,545  -   -  
-  มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 2,388  2,218  -   -  
-  มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 6,840  4,350  -   -  
รวมลกูหนีก้ารค้า 15,155  12,295  -   -  
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (54)  (54)  -   -  
สทุธิ 15,101  12,241  -   -  
        
ลกูหนีอ่ื้น  128,087  125,001  124,414  123,268 
ลกูหนีอ่ื้น - ชดเชยคา่เสียหายจากคดี
ความ 

 
33,600 

  
33,600 

  
33,600 

  
33,600 

รวม 161,687  158,601  158,014  156,868 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (157,114)  (156,326)  (157,114)  (156,326) 
สทุธิ 4,573  2,275  900  542 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 19,674  14,516  900  542 

        
หนีส้งสยัจะสญูในระหวา่งปี -   -   -   -  

ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 

เน่ืองจากบริษัทถกูฟ้องต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีความในฐานะตวัแทนการขายของสญัญาขายตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ21 บริษัทจึงตัง้บริษัทแห่งหนึ่งท่ีเคยเก่ียวข้องกนัในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและบ้านท่ีขายเป็นลกูหนี ้
อยา่งไรก็ตาม ลกูหนีร้ายดงักลา่วได้เลกิกิจการไปแล้ว บริษัทจงึได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน 
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10. สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
สนิค้าคงเหลือในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์        
ราคาทนุ 3,575,663  3,552,510  1,291,376  1,625,863 
หกั:  คา่เผ่ือมลูคา่ลดลงของสนิค้าคงเหลือ (598,515)  (179,878)  (132,484)  (76,540) 
สทุธิ 2,977,148  3,372,632  1,158,892  1,549,323 
        
สนิค้าคงเหลือในธุรกิจขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
 

1,728 
  

1,151 
  

- 
  

- 
สนิค้าคงเหลือ (ตกแตง่สวน) -  96  -  - 
รวม 2,978,876  3,373,879  1,158,892  1,549,323 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันามีดงันี ้
   พนับาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558     3,372,632  1,549,323 
บนัทกึต้นทนุคา่ก่อสร้างและคา่พฒันาสาธารณปูโภคสว่นกลางระหวา่งปี 842,451  267,748 
บนัทกึต้นทนุการกู้ ยืมเข้าเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ในระหวา่งปี 16,051  1,927 
โอนท่ีดินรอพฒันาเข้าต้นทนุท่ีดิน     96,531  - 
บนัทกึซือ้ระหวา่งปี     4,513  - 
สว่นท่ีโอนไปเป็นต้นทนุขายระหวา่งปี     (951,896)  (604,161) 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือท่ีปรับลดลงท่ีรับรู้เป็นต้นทนุขายใน
ระหวา่งปี  

 
 

  
(173,447) 

  
(58,110) 

มลูคา่การกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ     (229,687)  2,165 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     2,977,148  1,158,892 
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 สรุปได้ดงันี ้

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (179,878) (76,540) 
หกั โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (418,637) (55,944)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (598,515)  (132,484) 

ในปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาสินทรัพย์อิสระหลายแห่ง ทําการประเมินราคาโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
การพฒันา โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมลูกบัตลาดและวิธีคิดจากต้นทุน และพบว่าบางโครงการมีราคาประเมินต่ํากว่า
มลูค่าตามบญัชี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงมีจํานวน 598.51 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม และ 132.48 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้นําท่ีดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมตามท่ี
กลา่วไว้ในหมายเหต ุ22 และคํา้ประกนัคดีความท่ีศาลของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ซึง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ22) 563,855  990,693  188,000  441,955 
คํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 6,892  6,892  6,892  6,892 
รวม 570,747  997,585  194,892  448,847 

เน่ืองจากสถานะการณ์ในปัจจุบันของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 ทําให้บริษัทถูกระงบัการให้สินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง ดงันัน้ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้ดําเนินการขายโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ
พฒันาแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นทนุจํานวนเงิน 373 ล้านบาท และมีมลูค่า
ขายของโครงการเท่ากับ 586 ล้านบาท (ประกอบด้วย มูลค่าขายตามสญัญาจํานวน 444 ล้านบาท และเงินจ่าย
ลว่งหน้าค่าก่อสร้างสทุธิกบัเงินมดัจําจากลกูค้าและ อ่ืน ๆ จํานวน 142 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ดําเนินงานภายในกลุม่บริษัท โดยบริษัทได้ทําการโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้แล้วในเดือนมิถนุายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทได้
จ่ายชําระค่านายหน้าในการขายโครงการดงักล่าวแก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง จํานวนเงินประมาณ 25 ล้าน
บาท 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เเละวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญาค่านายหน้าเเละสญัญาเเต่งตัง้ตวัเเท
นกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือขายท่ีดินหลกัประกนัคดีความตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ1 ทัง้นี ้
ค่านายหน้ามีอตัราร้อยละ 2.5 ของราคาซือ้ท่ีตกลงกนั เเละค่าธรรมเนียมตวัเเทนมีอตัราร้อยละ 1.5 ของราคาซือ้ท่ี
ตกลงกันเเต่ไม่เกินจํานวน 150 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวจะได้รับชําระค่าตอบแทนดังกล่าวเม่ือการขายท่ีดิน
สําเร็จเท่านัน้  อย่างไรก็ตาม  เม่ือวันท่ี  16 มิถุนายน  2559 บริษัทดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่าย
ค่าธรรมเนียมตวัแทนโดยให้บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมเบือ้งต้นเป็นรายเดือน ๆ ละ 1.50 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 
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เดือนตัง้เเต่เดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 2559 รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยค่าธรรมเนียมรายเดือนทัง้หมดนีถื้อ
เป็นสว่นหนึง่ของคา่ธรรมเนียมตวัเเทนดงักลา่ว 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 บริษัทมีหนังสือถึงผู้ รับเหมาในการก่อสร้างโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือขอให้
หยุดการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 
บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาสําหรับโครงการดงักลา่วจํานวน 453.41 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2559 ผู้ รับเหมาขอนําเงินเบิกล่วงหน้าท่ีคงค้างอยู่จํานวน 80,013,403.32 บาท (ยอด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 วสัดุ ค่ารือ้ถอน และอ่ืนๆ จํานวน 23.44 ล้านบาท และเรียกความ
เสียหายจํานวน 70.42 ล้านบาท ท่ีจะขอเรียกเก็บ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบงานและเจรจา
ระหวา่งกนั 

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

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีมติให้คืนเงินจองให้กบัลกูค้าท่ีขอยกเลิกสญัญาจองสําหรับโครงการดงักลา่วด้วย 
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11.  เงนิมัดจาํค่าห้องชุดและที่ดนิ - สุทธิ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ 12,076  12,076  12,076  12,076 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา (12,076)  (12,076)  (12,076)  (12,076) 
เงินมดัจําคา่ห้องชดุ – สทุธิ -   -   -   -  
        
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน 850,109  850,109  850,109  850,109 
หกั คา่เผ่ือการไมไ่ด้รับคืนเงินมดัจํา (850,109)  (850,109)  (850,109)  (850,109) 
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน - สทุธิ -   -   -   -  
รวมเงินมดัจําคา่ห้องชดุและท่ีดิน - สทุธิ -   -   -   -  

        
หนีส้งสยัจะสญูในระหวา่งปี  -  12,076  -  12,076 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทไมมี่การรับคืนเงินมดัจําคา่ห้องชดุ ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการเรียกชําระคืนสว่นท่ีเหลือ  

12. ทรัพย์สนิรอการขาย 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้ทําสญัญาขายท่ีดินจํานวน 30 ล้านบาทให้กบับริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
กันแห่งหนึ่ง และได้รับชําระเงินแล้วทัง้จํานวนซึ่งแสดงเป็น “เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทําการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้เป็นบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่ง
หนึง่เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 
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13. ที่ดนิรอการพัฒนา - สุทธิ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 590,373  244,433  158,568  158,568 
เพิ่มขึน้ 1,106  305,782      -      - 
โอนเข้า(โอนออก)จากสนิค้าคงเหลือ 

(หมายเหต ุ10) 
 

    (96,530) 
  

40,158 
  

    - 
  

    - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 494,949  590,373  158,568  158,568 
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ (124,769)  (124,769)  (120,690)  (120,690) 
สทุธิ 370,180  465,604  37,878  37,878 

        
สํารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ท่ีรับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 

 
    - 

  
4,079 

  
    - 

  
    - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นําท่ีดินรอการพัฒนาบางส่วนซึ่งมีราคาทุน 5.02 ล้านบาท และ
มลูคา่สทุธิตามบญัชี จํานวน 5.02 ล้านบาท นําไปวางคํา้ประกนัคดีความท่ีศาล 

14. เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีเงินฝากประจํากบัธนาคารท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้
ประกันการออกหนังสือคํา้ประกันโดยธนาคาร ในงบการเงินรวมจํานวน 95.47 ล้านบาท และ 144.98 ล้านบาท 
ตามลําดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจํานวน 57.27 ล้านบาท และ 56.84 ล้านบาท ตามลําดบั) 
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15. เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทนุในหุ้นทนุของบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
 ทนุชําระ  สดัสว่นเงินลงทนุ  งบการเงินเฉพาะกิจการ(พนับาท) 
 แล้ว  (ร้อยละ)  วิธีราคาทนุ 
 (ล้านบาท)  2559  2558  2559  2558 
          
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)  (339,696) 
สทุธิ       -  480,565 

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

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหนึ่งเพ่ือทําการทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยม สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพ่ือขาย และเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach) และคํานวณคิดลดกระแสเงินสดมาเป็นมูลค่า
ปัจจบุนั มีจํานวนรวม 277.7 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้ให้บริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายดังกล่าว แก้ไขสมมติฐานในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายใหม่ ซึ่งการจัดทําครัง้นี  ้จัดทําขึน้ภายใต้
สมมติฐานท่ีว่าบริษัทจะสามารถดําเนินการจัดการหนีส้ินเก่ียวกับคดีความฟ้องร้องตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 
แล้วเสร็จภายในปี 2559 และดําเนินโครงการตามแผนธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามปกติ บริษัทคาดว่าจะพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ในอนาคต 4 โครงการในระหว่างปี 2559 - 2563 ซึ่งประกอบด้วยโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา
แล้วในปัจจุบัน 2 โครงการ และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการวางแผนและพิจารณาอีก 2 โครงการ มูลค่าปัจจุบันท่ี
ประเมินใหม่เท่ากบั 198.30 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ได้บนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความ
นิยม สินค้าคงเหลือในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันาเพ่ือขาย และสินทรัพย์ถาวร ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
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สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 จํานวนเงิน  202.98 ล้านบาท  0.62 ล้านบาท  และ 78.70 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อควาเรียส เอสเตท จาํกัด) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ซือ้ธุรกิจของบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 จากผู้ ถือหุ้ นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั โดยคิดเป็นมลูค่าจํานวนเงิน 400 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วเม่ือ
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 จํานวน 54 ล้านบาท และท่ีเหลือจ่ายชําระเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 จํานวน 346 ล้าน
บาท ทัง้นี ้บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั มีเงินลงทนุในบริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั สดัสว่นร้อย
ละ 100 ซึ่งมีมลูค่าจํานวน 1 ล้านบาท ทัง้นีม้ลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์สทุธิจากหนีส้ินของบริษัทย่อยทางอ้อมต่ํา
กวา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทางอ้อม ณ วนัท่ีลงทนุในบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั จํานวนเงิน 0.28 ล้านบาท 

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

การมีอํานาจควบคมุทัง้หมดในอควาเรียสจะทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท วลิล่า นครินทร์ จาํกัด) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน
บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากัด จํานวน 2.70 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินประมาณ 170 ล้านบาท ราคาประมาณหุ้นละ 
62.96 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว ประกอบด้วยจํานวนเงินท่ีต้องจ่าย
เร่ิมแรก 124.06 ล้านบาท และมลูค่าของผลตอบแทนจากการดําเนินงานท่ีบริษัท  ตกลงท่ีจะแบง่ให้แก่ผู้ขายในอตัรา
ร้อยละ 80 ของเงินได้สทุธิหลงัหกัต้นทนุ (Cost of Goods Sold) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในสญัญา ในการคํานวณผลตอบแทนนีจ้ะคํานวณต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัท่ี
สิน้สุดโครงการ โดยสมบูรณ์ โดยไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันทําสัญญา  ซึ่งครบกําหนดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
(ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการเจรจาขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง) โดยผู้บริหารของบริษัทประมาณการหนีส้ินท่ีต้องจ่าย
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 46.17 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นจํานวน 119.79 ล้าน
บาทแล้ว และบันทึกหนีส้ินรวม จํานวน 50.44 ล้านบาท บริษัทดําเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้ นกับกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 
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บริษัทบันทึกรายการดังกล่าวเป็นการซือ้ธุรกิจในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
ต่อมาบริษัทได้ประชมุหารือกบัทางสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้ข้อสรุปว่า
การซือ้เงินลงทนุดงักลา่วควรถือเป็นการซือ้สนิทรัพย์ โดยสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ในการซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้

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

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และหนีส้นิ ท่ีบริษัทรับโอน ณ วนัท่ีซือ้สนิทรัพย์ มีดงันี ้
 พนับาท 

  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 
 ณ วนัซือ้สินทรัพย์  

ปรับปรุงมลูคา่ตาม 
ราคาจ่ายซือ้  

มลูคา่ท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้
สนิทรัพย์ 

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง - โครงการกฤษดาดอย -  -  287,121  278,172 
สทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า - บางกอก 
ฟรีเทรดโซน 

 
148,307 

  
155,400 

  
- 

  
- 

รวม 148,307  155,400  287,121  278,172 

การเปล่ียนแปลงของมลูคา่สทุธิตามบญัชี ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินรวม ในระหวา่งปี 
2559 และ 2558  มีดงัตอ่ไปนี ้

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
สทิธิการเช่าอาคารคลังสนิค้า - บางกอกฟรีเทรดโซน  
ราคาตามมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 262,914 
เพิ่มขึน้ 908 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 263,822 
เพิ่มขึน้ 163 
(ลดลง) (7,256) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 256,729 
  ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 74,914 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี 33,508 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 108,422 
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 108,422 
  มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 155,400 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 148,307 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าซึ่งได้มาจากการซือ้ธุรกิจของ
บริษัท      ฟรีโซน แอสเซท จํากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีมลูค่ายติุธรรมตามรายงานการประเมิน
มูลค่าลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 และ วนัท่ี 29 มกราคม 2559 ของ บริษัท เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จํากดั ผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) โดยการประเมินมลูค่าด้วยวิธี



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                              หน้าที่ 163 
 

วิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) จํานวนประมาณ  152.00 ล้านบาทและ 155.40 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่มีอายใุนสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ       20.5 ปี และ 21.4 ปี ตามลําดบั บริษัทย่อยดงักลา่วรับรู้ผล
ขาดทนุจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของราคาประเมินดงักลา่ว ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จํานวนเงิน 24.86 ล้านบาท 

การเปล่ียนแปลงของมลูค่าสทุธิตามบญัชี ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการใน
ระหวา่งปี2559 และ 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
สทิธิการเช่า

ท่ีดิน  ท่ีดิน  
สว่นปรับปรุง

ท่ีดิน  
สนิทรัพย์ระหวา่ง

ก่อสร้าง  รวม 

ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง -          

โครงการกฤษดาดอย          
ราคาตามมูลค่ายุตธิรรม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 109,098       -  4,983  45,962  160,043 
เพิ่มขึน้      -  84,479       -  43,523  128,002 
โอนเข้า (โอนออก) (109,098)  100,349       -       -  (8,749) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558      - 

 184,828  4,983  89,485  279,296 

เพิ่มขึน้ -  -  -  10,826  10,826 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  100,311  (100,311)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 - 

 184,828  105,294  -  290,122 

          
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,444       -  620       -  7,064 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2,305       -  504       -  2,809 
โอนออก (8,749)       -       -       -  (8,749) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558      -       -  1,124       -  1,124 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี -  -  1,877  -  1,877 
โอนออก -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  -  3,001  -  3,001 
          
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  -  -  -  - 
ตดับญัชี -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558  

 
 

 
 

 
 

 
 

     และ 2559 -  -  -  -  - 
          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558        -  184,828  3,859  89,485  278,172 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  184,828  102,293  -  287,121 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                              หน้าที่ 165 
 

17. ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ  สโมสร  ติดตัง้และอปุกรณ์     
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 148,493  461,174  25,784  140,643  52,301  828,395 
เพ่ิมขึน้ 84,479  8,217  716  19,741  218,047  331,200 
โอนเข้าจากสิทธิการเช่า            
     – โครงการกฤษดาดอย (หมายเหต ุ16) 94,210  -  -  -  -  94,210 
โอนเข้า (โอนออก) -  6,741  877  1,810  (9,428)  - - 
จําหน่าย -  -  -  (8,273)  -  (8,273) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 327,182  476,132  27,377  153,921  260,920  1,245,532 
เพ่ิมขึน้ -  8,519  -  18,202  230,892  257,613 
โอนเข้า (โอนออก) (32,077)  278,405  -  44,321  (331,690)  (41,041) 
จําหน่าย -  (7,182)  -  (3,121)  -  (10,303) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 295,105  755,874  27,377  213,323  160,122  1,451,801 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  118,556  12,512  88,602  -  219,670 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  20,757  1,040  16,892  -  38,689 
จําหน่าย -  -  -  (6,025)  -  (6,025) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  139,313  13,552  99,469  -  252,334 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  22,552  1,083  23,116  -  46,751 
โอนเข้า (โอนออก) -  19  -  (19)  -  - 
จําหน่าย -  (2,410)  -  (2,698)  -  (5,108) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  159,47

4 
 14,63

5 
 119,868  -  293,977 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 -  78,700  -  5,248  -  83,948 
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการด้อยค่าระหว่าง
ปี 

-  -  -  (1,295)  -  (1,295) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  78,700  -  3,953  -  82,653 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 327,182  258,119  13,825  37,598  260,920  897,644 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - -  -   11,606 - 11,606 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 327,182  258,119  13,825  49,204  260,920  909,250 
    

ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 295,105  517,700  12,742  75,882  160,122  1,061,551 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - - -   13,620 - 13,620 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 295,105  517,700  12,742  89,502  160,122  1,075,171 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
       เคร่ืองตกแตง่     
       ติดตัง้และ     
   อาคารและ  สโมสร  อปุกรณ์     
   สว่นปรับปรุง  สนามกีฬา  สํานกังานและ  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอ่ืน ๆ  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,754  65,071  25,463  54,878  3,761  155,927 
เพ่ิมขึน้ -  853  716  5,604  3,857  11,030 
โอนเข้า (โอนออก) -  6,741  877  -  (7,618)  - 
จําหน่าย -  -  -  (29)  -  (29) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 6,754  72,665  27,056  60,453  -  166,928 
เพ่ิมขึน้ -  1,811  -  1,120  -  2,931 
โอนเข้า (โอนออก) -  -  -  -  -  - 
จําหน่าย -  (7,182)  -  (1,065)  -  (8,247) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,754  67,294  27,056  60,508  -  161,612 
            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  54,677  12,453  40,673       -  107,803 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  2,255  975  3,865       -  7,095 
จําหน่าย -  -  -  (29)       -  (29) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  56,932  13,428  44,509       -  114,869 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี -  2,263  1,019  4,520  -  7,802 
จําหน่าย -  (2,410)  -  (924)  -  (3,334) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  56,785  14,447  48,105  -  119,337 
            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 6,754  15,733  13,628  11,112  -  47,227 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  4,832  -  4,832 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 6,754  15,733  13,628  15,944  -  52,059 

            
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 6,754  10,509  12,609  8,865  -  38,737 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  3,538  -  3,538 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,754  10,509  12,609  12,403  -  42,275 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีของโครงการกฤษดาดอย ในงบแสดงฐานะการเงินรวม มี
จํานวนรวม 481.73 ล้านบาท และ 394.48 ล้านบาท ตามลําดบั และในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึง่แสดง
เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีจํานวน 287.12 ล้านบาท และ 278.2 ล้านบาท ตามลําดบั 

ผู้บริหารได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมลูค่ายติุธรรมของโครงการกฤษดาดอยใหม่ในเดือนเมษายน 2560 ซึง่ใช้
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แล้วคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัซึง่มีมลูคา่ 520 ล้านบาท  
การประเมินราคาดงักลา่วกระทําภายใต้สมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

� ความสามารถของทรัพย์สินในการสร้างรายได้ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี บนพืน้ฐานของการประมาณการทาง
การเงินในระยะเวลาลงทนุ เพ่ือใช้ในการคิดลดกระแสเงินสด 

� อัตราการเข้าพักในแต่ปีท่ี 1 - 11 กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 40 - 60 โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ประกอบ  

� อตัราคิดลดท่ีร้อยละ 11 ซึ่งพิจาณาอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 
ควบคูค่วามความเส่ียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สนิ ซึง่ประกอบกิจการประเภทโรงแรม  

� มลูค่าขายโครงการในปลายปีท่ี 10 ด้วยอตัราผลตอบแทนร้อยละ 10 โดยคํานวณจากกระแสเงินสดรับสทุธิในปีท่ี 
11 

� สมมติฐานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าโครงการนีคุ้้มค่าต่อการลงทนุและไม่มีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่า โดยเปิดดําเนินการแล้วใน
เดือนกรกฎาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับรู้กําไรจากการปรับมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุดงักลา่ว
เน่ืองจากปัจจุบันโครงการเพิ่งเปิดดําเนินการ การท่ีสถาบันการเงินหยุดการให้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือทุกประเภท
ชัว่คราวและความไม่แน่นอนอย่างมากเก่ียวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ1 ซึง่ปัจจยัเหล่านีอ้าจมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการนีอ้ย่างมีสาระสําคญั ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอน
อยา่งเป็นสาระสําคญัในการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ดงักลา่วในปัจจบุนั 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ให้ผู้ประเมินอิสระประเมินโครงการชาซ่า รีทรีท โฮเทล ซึ่งเร่ิมพัฒนาในปี 
2558 ด้วยวิธีประมาณการรายได้ (Income approach) และวิธีมูลค่าคงเหลือ มูลค่าท่ีประเมินสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี ต่อมาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมรับทราบการท่ี
บริษัทจะบอกเลกิสญัญาบริหารจดัการโครงการชาซา่ ท่ีมีอยูก่บัเจ้าของห้องชดุ 

มลูค่าต้นทนุของอาคารและอปุกรณ์บางรายการของบริษัท ซึง่ตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริษัทยงัสามารถ
ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านัน้ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจํานวนเงินรวมประมาณ 97.06 ล้าน
บาท และ 97.44 ล้านบาท ตามลําดบั (ของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีจํานวนเงินประมาณ 114.30 ล้านบาท และ 
112.13 ล้านบาท ตามลําดบั) 

ยานพาหนะของบริษัทบางรายการอยูภ่ายใต้สญัญาเช่าการเงินตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ23 
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18. สทิธิการเช่า - สุทธิ 
การเปล่ียนแปลงของมลูคา่สทุธิตามบญัชี ของสิทธิการเช่าท่ีแสดงในงบการเงินรวม สําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 361,776 
เพิ่มขึน้ 28,890 
โอนไปเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ถาวร - โครงการกฤษดาดอย (หมายเหต ุ17) (102,424) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 288,242 
เพิ่มขึน้ 10,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 298,242 
  
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 22,927 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 13,154 
โอนไปเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ถาวร - โครงการกฤษดาดอย (หมายเหต ุ17) (8,214) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 27,867 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7,425 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 35,292 
  
ค่าเผ่ือการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 143,730 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สําหรับปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 143,730 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 116,645 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 119,220 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สทิธิการเช่าประกอบด้วย 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2559  2558 

สทิธิการเช่าบนที่ดนิ    
ก) สทิธิการเช่าท่ีดินเกาะล้าน ชลบรีุ 87,439  80,700 
ข) สทิธิการเช่าโครงการมาลบิบีูช รีสอร์ท - เกาะสมยุ 23,112  26,964 
ค) สทิธิการเช่าท่ีดินโครงการชาซา่ รีทรีท โฮเทล (หมายเหต ุ17) 8,669  8,981 
รวม 119,220  116,645 

สิทธิการเช่าเป็นสญัญาโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน ประมาณ 81 ไร่ท่ีเกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ ของบริษัทย่อยทางอ้อม เพ่ือ
พฒันาทําธุรกิจ รีสอร์ท มีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 27 ปี มีมลูค่าตามบญัชี ณ วนัซือ้ธุรกิจ จํานวน 248 
ล้านบาท ทัง้นีใ้นเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
ดงักลา่วโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 275 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยคํานวณ
มูลค่าจากรายได้ในอนาคตเท่ากับอายุสิทธิการเช่าและคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน และจากท่ีคาดว่าจะลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือพฒันาเป็นรีสอร์ทโดยกําหนดให้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ยงัไม่มีรายได้ (เน่ืองจากอยู่ในขัน้ตอนการ
ก่อสร้างพฒันารีสอร์ท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทําสญัญารับโอนสิทธิหน้าหาดกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
ท่านหนึ่ง เพ่ือจะได้มีพืน้ท่ีหน้าหาดด้วย เพ่ือรองรับลกูค้าจากโรงแรมมาลงเล่นท่ีหาดได้ ดงันัน้บริษัทฯจําเป็นต้องหา
พืน้ท่ีมารองรับเง่ือนไข โดยบริษัทจะต้องจ่ายชําระค่ารับโอนสิทธิดงักล่าวเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท และปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการขอโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทได้เซ็น
หนงัสือแสดงเจตจํานงกบับริษัทในตา่งประเทศแหง่หนึง่เพ่ือจดัทําสญัญาบริหารจดัการโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 ทางบริษัทต่างประเทศดังกล่าวขอชะลอการเซ็นสญัญาบริหารจัดการ
โรงแรมออกไปจนกว่าหุ้นของบริษัทจะสามารถทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย จึงทําให้แผนการ
พฒันาโครงการหยดุชะงกั ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษัทตา่งประเทศดงักลา่วได้ทําหนงัสือแจ้งยกเลิกการ
บริหารจดัการโรงแรมดงักลา่วข้างต้น และยินดีคืนเงินมดัจําบางสว่นจํานวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  บริษัทจึง
ได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการเรียกคืนไม่ได้แล้วจํานวน 2.04 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้
ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยมีราคาประเมินเท่ากบั 79.40 ล้านบาทโดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach on Profit Rent Method) ของการให้เช่าสิทธิการเช่าในราคาตลาดและคิดลดมา
เป็นมูลค่าปัจจุบัน ในการประเมินราคาดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีบริษัทถูกระงับการให้สินเช่ือจากสถาบัน
การเงินในประเทศหลายแห่ง และความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสําคัญในความสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนา
โครงการได้ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัของบริษัทตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 1(ก) โดยข้อมูลตลาดของท่ีดินมีข้อจํากัดในการหาราคาตลาดท่ีขนาดและสภาพท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้
ข้อจํากดัของราคาค่าเช่าท่ีจะนํามาเทียบเคียงได้ ดงันัน้อตัราคิดลดท่ีใช้พิจารณาท่ีร้อยละ 12 โดยอ้างอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ23.3 ปี ควบคู่กบัความเส่ียงจากการลงทนุในทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัท
ได้บนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยคา่ของสทิธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 143.7 ล้านบาท     
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เม่ือวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากบคุคล
ท่ีไม่เก่ียวข้องกันรายหนึ่ง เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม มูลค่าสิทธิการเช่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีจํานวนเงิน 28.90 
ล้านบาท มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 7  ปี 6 เดือน (ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ32) 

19. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 คา่ลขิสทิธ์ิ

ซอฟท์แวร์ 
  

สญัญาแฟรนไชส์ 
  

งานระหวา่งทํา 
  

รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 734  -  4,023  4,757 
เพิ่มขึน้ 1,942  1,000  1,196  4,138 
โอนเข้า (โอนออก) 4,601  -  (4,601)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,277  1,000  618  8,895 
เพิ่มขึน้ 330  -  -  330 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 7,607  1,000  618  9,225 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 206  -  -  206 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,276  53  -  1,329 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,482  53  -  1,535 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1,489  206  -  1,695 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,971  259  -  3,230 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 5,795  947  618  7,360 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,636  741  618  5,995 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 

คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์ 
  

งานระหวา่งทํา 
  

รวม 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  4,023  4,023 
เพิ่มขึน้ -  578  578 
โอนเข้า (โอนออก) 4,601  (4,601)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,601  -  4,601 
เพิ่มขึน้ -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,601  -  4,601 
      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2558      
     และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 894  -  894 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 923  -  923 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,817  -  1,817 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,707  -  3,707 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,784  -  2,784 

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

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

เทา่นัน้ 
ค) คา่ธรรมเนียมการบริการสําหรับแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีรายเดือนในอตัราร้อยละ 6 ของรายได้รวมทกุสาขา  

สทิธิการพฒันาจะมีผลบงัคบัเป็นเวลา 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2558 สว่นสิทธิในการดําเนินงานของแต่ละสาขา
จะมีผลบงัคบัเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีสาขานัน้ได้รับการอนมุติัให้ดําเนินงานโดย บริษัท พิซซา่ 31 จํากดั 

สทิธิการพฒันาและสิทธิในการดําเนินงานสามารถตอ่สญัญาอตัโนมติัหลงัจากครบ 5 ปี ของแต่ละรอบ ถ้าบริษัทแจ้ง
ความจํานงแก่บริษัท พิซซา่ 31 จํากดั เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา 
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20. สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ  -  -  -  - 
ผลกระทบจากคา่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 

        

- ขาดทนุสะสมทางภาษี  3,146  (13,936)  -  - 
- กําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ชัว่คราว 

  
125 

  
(125) 

  
- 

  
- 

- สนิค้าคงเหลือ  -  (950)  -  - 
- ประมาณการหนีส้นิจากการยกเลกิสญัญา  73  23  -  - 
- เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  -  (1,002)  -  - 
-  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  -  (1,722)  -  - 
-  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  266  17,202  -  - 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  3,610  (510)  -  - 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของขาดทนุทางบญัชีโดยใช้อตัรา
ภาษีสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 
ขาดทนุก่อนภาษีทางบญัชี 

 
(3,748,119)  (2,216,304)  (3,936,605)  (2,305,656) 

        
ภาษีเงินได้คํานวณในอตัราร้อยละ 20  749,624  443,261  787,321  461,131 
บวก (หกั) : ผลกระทบทางภาษีของ        
รายได้ ท่ี ได้ รับยกเว้นทางภาษี  และ
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถนํามาหักภาษี
ได้ (52,365)  26,058  (62,943)  (37,129) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีไม่
รับรู้ (693,649)  (469,829)  (724,378)  (424,002) 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3,610  (510)  -  - 
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รายละเอียดของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
   บนัทกึเป็น (คา่ใช้จ่าย) รายได้ใน  
     

ขาดทนุ 
 กําไรเบด็เสร็จอ่ืน   

  31 ธนัวาคม 
2558 

 
สําหรับปี 

 
สําหรับปี 

 31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี 

        

- ขาดทนุสะสมทางภาษี  4,700  3,146  -  7,846 
- กํ าไรท่ี ยังไม่ เกิดขึ น้ จ ริงจากการ   

ปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว 
  

(125) 
  

125 
  

- 
  

- 
- ประมาณการหนีส้ินจากการยกเลิก

สญัญา 
  

300 
  

73 
  

- 
  

373 
- ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ

เกษียณอาย ุ
  

6 
  

- 
  

- 
  

6 
รวม  4,881  3,344  -  8,225 

         
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         

-  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (3,119)  266  -  (2,853) 

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของ
ขาดทุนสะสมทางภาษีเป็นจํานวนเงิน 1,766.12 ล้านบาท และ 1,079.20 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท 
จํานวน 1,638.59 ล้านบาท และ 914.20 ล้านบาท ตามลําดับ) เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่ม
บริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําขาดทนุสะสมทางภาษีไปใช้ประโยชน์ได้ 
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21. ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2552 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามสญัญาจะ
ซือ้จะขายและพฒันาท่ีดิน และสญัญาว่าจ้างปลกูสร้างบ้านเป็นจํานวนเงินรวมดอกเบีย้ทัง้สิน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 ประมาณ 26.07 ล้านบาท และ 26.58  ล้านบาท ตามลําดับ (ดอกเบีย้คํานวณจนถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจํานวน 15.60 ล้านบาท และ 15.57 ล้านบาท ตามลําดบั) และวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 
ศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น โดยปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมติัให้ผู้บริหารของบริษัทประมาณการค่าเสียหายจากคดีความดงักล่าวและรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,630.50 
ล้านบาท  (สุทธิจากมูลค่าหลักประกัน) เน่ืองจากมูลค่าของค่าเสียหายท่ีบริษัทจะต้องชดใช้จริงขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการขายท่ีดินหลักประกันดังกล่าวให้ได้ในราคาสุทธิตามท่ีบริษัทได้ประมาณการไว้ ในปี 2559 
บริษัทได้ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟ้องร้องเพิ่มขึน้จํานวน 3,056.20 ล้านบาท 

22. เงนิกู้ยืมเงนิระยะยาวและหนีส้นิภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 992  972  992  972 
หกั โอนหนีส้นิระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

 
(992) 

  
(972) 

  
(992) 

  
(972) 

หนีส้นิระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้าง 
หนี ้- สทุธิ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

        
เงินกู้ ยืมระยะยาว 189,358  205,721  30,000  33,841 
หกั คา่ธรรมเนียมจดัหาเงินกู้ รอการตดับญัชี (3,282)  (3,820)  (3,282)  (3,820) 
 186,076  201,901  26,718  30,021 
หกั เงินกู้ ยืมเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระ (26,718)  (30,021)  (26,718)  (30,021) 
      เงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (119,358)  (171,880)  -  - 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 40,000  -  -  - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีแ้ละเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 202,873  30,993 
เพิ่มขึน้ 40,559  559 
ลดลง (จ่ายชําระคืน) (56,364)  (3,842) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 187,068  27,710 

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท และบริษัทได้รับวงเงินกู้ เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง
จํานวนเงินรวม 1,694.70 ล้านบาท และ 1,644.70 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีระยะเวลาการชําระคืนประมาณ 2.5 
ถึง 5 ปี และบางส่วนชําระคืนเม่ือปลอดจํานอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เบิกเงินกู้ดงักล่าวจํานวนเงิน
ประมาณ 30 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้
ระหวา่ง MLR+0.25% ถงึ MLR+0.5% และ MLR+0.25% ถงึ MLR+0.5% ตอ่ปี ตามลําดบั 

23. หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 7,969  6,858  1,842  2,895 
หกั ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (418)  (438)  (69)  (166) 
 7,551  6,420  1,773  2,729 
หกั หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีถงึ 
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี (3,414)  (2,390)  (997)  (956) 
สทุธิ 4,137  4,030  776  1,773 

บริษัททําสญัญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริษัทในประเทศสองแห่งเพ่ือซือ้สินทรัพย์บางรายการตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหต ุ17 โดยมีจํานวนงวดการผอ่นชําระ 48 งวด งวดละเทา่ ๆ กนัทกุเดือน 
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24. ประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ  
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์       
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

  
4,077 

  
4,118 

  
3,508 

  
2,857 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั  208  558  147  510 
ต้นทนุดอกเบีย้  80  162  68  141 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
- 

  
(761) 

  
- 

  
- 

(กําไร) ขาดทนุ จากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

  
 

3,110 

  
 

- 

  
 

3,510 

  
 

- 
จ่ายชําระผลประโยชน์พนกังาน  (3,759)  -  (3,759)  - 
ประมาณการหนีส้นิสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  
 

3,716 

  
 

4,077 

  
 

3,474 

  
 

3,508 

จํานวนท่ีรับรู้ในขาดทนุสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั  208  558  147  510 
ต้นทนุดอกเบีย้  80  162  68  141 
กลบัรายการประมาณการหนีส้ิน
ระหวา่งปี 

  
- 

  
(761) 

  
- 

  
- 

รวม  288  (41)  215  651 
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงันี ้

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.20 - 3.40  ร้อยละ 2.20 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว้  ร้อยละ 6.25  ร้อยละ 6.25 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 25 - 67  ร้อยละ 25 - 67 
อตัรามรณะ  ปี 2551 (TMO2008)  ปี 2551 (TMO2008) 

 
25. ทุนเรือนหุ้นส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น และใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

1. ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

1.1 ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทลดทนุ
จดทะเบียนโดยการลดราคามลูคา่หุ้น จากราคามลูคา่หุ้นละ 20 บาท เป็นราคามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
ลดส่วนต่ํากว่ามลูค่าหุ้นและลดขาดทนุสะสม พร้อมทัง้มีมติอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชย์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

1.2 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและมีมติ
อนมุติัดงันี ้  
ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 8,160.22 ล้านบาท (16,320.44 ล้านหุ้ น หุ้ นละ 0.50 บาท) เป็น 

8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) 
ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวน 3,549.63 ล้านบาท จากเดิม 8,109.55 ล้านบาท (16,219.10 ล้าน

หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทนุจดทะเบียน 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 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่น 

- จัดสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 99.26 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท (AQ-W2  จํานวน 25.77 ล้านหุ้น และ AQ-W3 จํานวน 73.48 ล้านหุ้น)  

- จัดสรรจํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท ทัง้จํานวนหรือแต่บางส่วนในคราว
เดียวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจํากดั ในราคาเสนอขายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่ราคาท่ีเสนอขายต้องไม่ต่ํากว่า 
0.50 บาททัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มี
อํานาจพิจารณาจดัสรร 
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1.3 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหมท่ี่เพิ่มขึน้
จํานวน 8,614 หุ้ นโดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,336,985,976.50 บาท (แบ่งเป็น
จํานวนหุ้นสามญั 12,673,971,953 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

1.4 เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระกบักระทรวงพาณิชย์ใหม่ ท่ีเพิ่มขึน้
จํานวน 711,582 หุ้น โดยมีทุนชําระแล้วของบริษัทจํานวนเงินทัง้สิน้ 6,337,341,767.50 บาท (แบ่งเป็น
จํานวนหุ้นสามญั 12,674,535 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

2. ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

2.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 1,030,912,398 หน่วย นัน้บริษัทได้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ (ครัง้ท่ี 2) ท่ีจะซือ้หุ้นเพียงจํานวน 1,030,899,500 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2555 และได้นํา
ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี (20 มิถนุายน 2555) และไมมี่ราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุ ๆ 
3 เดือน โดยกําหนดวนัใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายนและธันวาคมของแต่ละ
ปี วนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 มิถนุายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 บริษัทแก้ไขราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงราคามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก 10 บาท เป็นราคามลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 20 บาท 

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

� อตัราใหม่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 0.918 หุ้นสามญั 1 หุ้น (อตัรา 1:0.918:1) 
ราคาใช้สทิธิ 1.090 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

2.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วยนัน้ บริษัทได้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 3) ท่ีจะซือ้หุ้นเพียงจํานวน 2,624,546,758 หน่วย เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 และได้
นําใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ อายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย โดยกําหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุๆ 1 ปี โดยกําหนดวนัใช้
สิทธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม วนัใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
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ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,624,626,283 หน่วย ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
และผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� สิทธิของผู้ ถือหุ้ นเดิมในอัตรา 10 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 โดยมีจํานวน 
211,176,828 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 
1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

� สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 7 หุ้นใหม่ต่อ 4 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
มีจํานวน 2,413,449,455 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่า โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.60 บาท 

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

2.3 ใบสําคญัแสดงสทิธิ (ครัง้ท่ี 2) มีผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 รายจํานวน 9,384 หน่วย จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 1,030,890,116 หน่วย หุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิจํานวน 8,614 หุ้น หุ้นสามัญท่ี
จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 946,286,216 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 (AQ-W2) 
ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี 
20 มิถนุายน 2558 

2.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ครัง้ท่ี 3) มีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจํานวน 27 ราย จํานวน 692,209 หน่วย จํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,697,322,486 หน่วย หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สทิธิจํานวน 711,582 หุ้น หุ้น
สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิคงเหลือจํานวน 2,697,393,397 หุ้น โดยใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 3 
(AQ-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนข้างต้น ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
แล้วเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559  
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26. รายได้อ่ืน 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว  3,597  20,953  21  18,518 
กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากเงิน

ลงทนุชัว่คราว 
  

(32) 
  

2,224 
  

(32) 
  

7 
รายได้คา่เช่า  5,755  4,033  10,971  3,425 
รายได้จากการยกเลกิสญัญา  406  4,243  284  2,187 
รายได้จากการขายสนิค้าในร้านสะดวกซือ้  13,010  11,113  -  - 
โอนกลบัหนีส้นิเน่ืองจากได้รับการยกหนี ้  -  8,139  -  - 
อ่ืน ๆ  41,191  27,558  29,061  6,295 
รวม  63,927  78,263  40,305  30,432 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะท่ีสําคญัสําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่ 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

การเปล่ียนแปลงในต้นทนุการ         
     พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  395,485  (47,409)  390,431  (85,000) 
คา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง  959,545  1,105,880  280,501  563,520  
คา่โฆษณาและบริการขาย  142,780  159,494  94,634  89,018  
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน   119,133  186,162   69,725  81,873  
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี  37,807  46,762   11,876  13,078  
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  46,005  53,172   10,600  10,798  
หนีส้งสยัจะสญู  30,685  13,710   484,778  367,067  
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -  -  480,565  314,034 
ขาดทนุจากการด้อยคา่คา่ความนิยม  -  202,981  -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สทิธิการเช่า  -  143,730   -  - 
คา่ความเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง  3,057,273  1,631,743  3,057,237  1,631,672 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีดินรอการพฒันา  -  4,079   -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ถาวร  -  77,408  -  - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ 
     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 
-  33,508   -  - 

อ่ืน ๆ  115,110  140,041  38,628  47,939  
รวม  4,903,823  3,751,261  4,918,975  3,033,999 
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28. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงานที่จดทะเบียน  

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนโดยได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 
2546 ตามระเบียบกองทนุสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนกังาน และบริษัท
ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทุกเดือนโดยขึน้อยู่กบัอายุการทํางานบริษัทได้
แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุเพ่ือบริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

ส่วนท่ีบริษัทจ่ายสมทบสําหรับปี 2559 และ 2558 ซึ่งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจํานวน
เงินประมาณ 2.72 ล้านบาท และ 3.10 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะส่วนของบริษัท มีจํานวนเงินประมาณ 2.01 
ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดบั) 

29. ขาดทุนต่อหุ้น 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปีท่ีเป็นสว่นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทและจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัแสดง
การคํานวณดงันี ้

 พนัหุ้น 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
ขาดทนุท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

(ขัน้พืน้ฐาน) 
 

(3,744,509) 
  

(2,216,814) 
  

(3,936,605) 
  

(2,305,656) 

        
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัต้นปี 12,673,972  12,673,963  12,673,972  12,673,963 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจําหน่ายและ
เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นในระหวา่งปี 406 

 
4 

 
406 

 
4 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
(ขัน้พืน้ฐาน) 12,674,378 

 
12,673,967 

 
12,674,378 

 
12,673,967 

ขาดทนุตอ่หุ้น (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท : หุ้น) (0.2954)  (0.1749)  (0.3106)  (0.1819) 

มลูคา่หุ้น(บาทตอ่หุ้น) 0.50  0.50  0.50  0.50 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

บริษัทไม่ได้คํานวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ทัง้นีเ้น่ืองจาก
มลูคา่ยติุธรรมเฉล่ียของหุ้นสามญัมีราคาต่ํากวา่ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
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30. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมได้รวม เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทนุชั่วคราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้  เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อย  เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลภายนอก ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินมดัจํา
รับล่วงหน้าจากลกูค้า เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนัดชําระหนี ้เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน และดอกเบีย้ค้างจ่าย นโยบายการบญัชีสําหรับการบนัทกึและการวดัมลูค่าของรายการเหลา่นีไ้ด้เปิดเผยไว้
ในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องในหมายเหต ุ5 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจํานวนเพียงพอและทันเวลาเพ่ือจ่ายชําระหนี ้
สําหรับภาระผูกพันตามท่ีกําหนดไว้ในงบการเงินรวม  จากสถานการณ์ในปัจจุบันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 
ชีใ้ห้เหน็วา่กลุม่บริษัท     เอคิว เอสเตท อาจประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 
ความเส่ียงทางด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนีแ้ก่กลุม่บริษัท เอคิว เอสเต
ทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความเส่ียง
ทางด้านการให้สินเช่ือดงักล่าวโดยสม่ําเสมอ  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้า  ณ วนัท่ีรายงานและ
หลกัประกนั ไม่พบว่ามีความเส่ียงจากการกระจกุตวัของสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสงูสดุทางด้านสินเช่ือ
แสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาด
วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดซึง่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษัทเอคิว เอสเตท มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ี
สําคัญอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ เงินให้กู้ ยืมแก่
บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับ    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก หนีส้ินระยะยาวภายใต้สัญญาปรับ
โครงสร้างหนี ้เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนัดชําระ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ผู้บริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบีย้มีน้อย ดงันัน้กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจงึไมไ่ด้ทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบีย้ ได้ดงันี ้

 2559 งบการเงินรวม (พนับาท)  
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     

 ภายใน 1 ปี มากกวา่   
1 -5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง    

(ร้อยละตอ่ปี) 

        
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 63,716 14,422 78,138 0.375 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - 50,000 193,988 243,988 2 - 2.50 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและ 
เงินทดรอง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19,674 

 
19,674 

 
- 

เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง - - - - 66,906 66,906 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการ
ใช้ 

- - - 95,467 - 95,467 
0.875 - 2.50 

เงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลภายนอก - - - - - - - 

รวม - - - 209,183 294,990 504,173  

        
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - - 49,395 49,395 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า - - - - 16,568 16,568 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - - - - 84,459 84,459 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้ - - - 992 - 992 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั
ชําระ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
26,718 

 
- 

 
26,718 6.25 - 6.525 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 3,414 4,137 - - - 7,551 3.8 - 6.67 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - 159,358 - 159,358 7.25 - 7.5 

รวม 3,414 4,137 - 187,068 150,422 345,041  
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 2558 งบการเงินรวม (พนับาท)  
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     

 ภายใน 1 ปี มากกวา่   
1 -5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอก เบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง   

(ร้อยละตอ่ปี) 
        
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       -        -        -  60,041 14,623 74,664 0.10 - 0.50 
เงินลงทนุชัว่คราว       -        -        -  50,000 395,155 445,155 2.50 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและ 
เงินทดรอง 

      -        -        -        -  14,516 14,516 - 

เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง       -        -        -        -  324,229 324,229 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการ
ใช้ 

      -        -        -  144,981       -  144,981 
0.80 - 2.50 

เงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลภายนอก       -  30,085       -        -        -  30,085 2 

รวม       -  30,085       -  255,022 748,523 1,033,630  

        
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น       -        -        -        -  103,053 103,053 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า       -        -        -        -  120,532 120,532 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน       -        -        -        -  69,001 69,001 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้       -        -        -  972       -  972 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไข 
ผิดนดัชําระ       -        -        -  30,021       -  30,021 7.5 - 7.75 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 2,390 4,030       -        -        -  6,420 4.2 - 6.67 
เงินกู้ ยืมระยะยาว       -        -        -  171,880       -  171,880 7.5 

รวม 2,390 4,030       -  202,873 292,586 501,879  
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 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่ 

5 ปี 
อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้
ท่ีแท้จริง   

(ร้อยละตอ่ปี) 
        
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       -        -        -  6,317 338 6,655 0.375 
เงินลงทนุชัว่คราว       -        -        -        -  193,988 193,988 - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและ 

เงินทดรอง 
   

    -  
    

   -  
    

 -  
 

      -  404,154 404,154 
 
- 

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทยอ่ย - สทุธิ       -        -        -        -  504,763 504,763 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง       -        -        -        -  29,362 29,362 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้       -        -        -  57,273       -  57,273 1.1 - 2.50 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ       -        -        -  2,445,519       -  2,445,519 6.75 

รวม       -        -        -  2,509,109 1,132,605 3,641,714  
        
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น       -        -        -        -  156,143 156,143 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า       -        -        -        -  1,868 1,868 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน       -        -        -        -  28,547 28,547 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้       -        -        -  992       -  992 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดั

ชําระ       -        -        -  
 

26,718 
    

  -  
 

26,718 
6.25 – 
6.525 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 997 776       -        -        -  1,773 4.20 

รวม 997 776       -  27,710 186,558 216,041  
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 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)  
 อตัราดอกเบีย้คงท่ี     
 ภายใน 1 ปี มากกวา่   

1 -5 ปี 
มากกวา่ 5 

ปี 
อตัรา

ดอกเบีย้ปรับ
ขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมี่อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง    

(ร้อยละตอ่ปี) 

        
สนิทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       -        -        -  2,475 970 3,445 0.375-0.50 
เงินลงทนุชัว่คราว       -        -        -        -  504 504 - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและ 

เงินทดรอง       -        -        -        -  375,756 375,756 - 
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทยอ่ย – 

สทุธิ       -        -        -        -  366,023 366,023 - 
เงินทดรองจ่ายแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง       -        -        -        -  172,736 172,736 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดั 

ในการใช้       -        -        -  56,839       -  56,839 1 - 2.50 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย – สทุธิ       -        -        -  2,839,750       -  2,839,750 6.75 

รวม       -        -        -  2,899,064 915,989 3,815,053  
        
หนีส้นิทางการเงนิ        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น       -        -        -        -  223,409 223,409 - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าจากลกูค้า       -        -        -        -  61,935 61,935 - 
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน       -        -        -        -  28,465 28,465 - 
หนิส้นิระยะยาวภายใต้สญัญา 
     ปรับโครงสร้างหนี ้       -        -        -  972       -  972 3 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเข้าเง่ือนไข 

ผิดนดัชําระ       -        -        -  30,021       -  30,021 7.75 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 956 1,773       -        -        -  2,729 4.20 

รวม 956 1,773       -  30,993 313,809 347,531  
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มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มลูค่ายติุธรรมหมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทัง้สองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนีใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคา
ยุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีมี้อัตราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินนีจ้ะครบ
กําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

หนีส้ินระยะยาวภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี เงินกู้ ยืมท่ีเข้าเง่ือนไขผิดนดัชําระหนี ้ 
มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูค่ายติุธรรม เน่ืองจากหนีส้ินทางการเงินเหล่านีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากลูกค้า และเจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยติุธรรมเน่ืองจากหนีส้นิทางการเงินนีจ้ะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากหนีส้ินทางการเงิน
เหลา่นีมี้อตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี  ไม่สามารถคํานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสม
เน่ืองจากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในท้องตลาดได้ 

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและบคุคลอ่ืน และดอกเบีย้ค้างรับ ไม่สามารถประมาณการมลูค่ายติุธรรมได้ เน่ืองจากไม่
สามารถระบกํุาหนดเวลาการชําระคืนได้ 

31. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ข้อมลูส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้รับและสอบทานอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผล
การดําเนินงานของสว่นงาน 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงานกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ร่วมกนัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของธุรกิจ กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท มีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 4 สว่นงาน ดงันี ้
1) สว่นงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ 
2) สว่นงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แนวสงู 
3) ธุรกิจบริการ 
4) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการ 
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กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ดําเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่น
งบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดั
กําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

ในปี 2559 และ 2558 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายได้ 

รายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งสว่นงานถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มี
ดงัตอ่ไปนี ้

 พนับาท 
 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            รายได้จากการขายและบริการ 538,085  550,281  75,776  13,993  (152)  1,177,983 
ต้นทนุขายและบริการ (871,237)  (492,650)  (113,355)  (10,570)  7,978  (1,479,834) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (333,152)  57,631  (37,579)  3,423  7,826  (301,851) 
รายได้จากการจดัการธรุกิจ           13,514 
ดอกเบีย้รับ           3,416 
รายได้อ่ืน           63,927 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่าย           (220,994) 
            
คา่ใช้จ่ายในการขาย           (142,780) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร          (295,977) 
หนีส้งสยัจะสญู          (30,685) 
คา่ความเสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง           (3,057,273) 
ต้นทนุทางการเงิน           (410) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้           (3,748,119) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้           3,610 
ขาดทนุสําหรับปี           (3,744,509) 

หมายเหต ุ: ธรุกิจโรงแรมรวมอยู่ในธรุกิจสว่นบริการ     
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ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มี
ดงัตอ่ไปนี ้

 พนับาท 
 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า     
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  รายการ   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ตดับญัชี  รวม 

            ราย ไ ด้ จ าก ก า รข าย แล ะ
บริการ 563,618 

 934,405  
71,467 

 32,765  
(154,539) 

 
1,447,716 

ต้นทนุขายและบริการ (554,059)  (676,538)  (92,723)  (37,173)  165,865  (1,194,628) 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 9,559  257,867  (21,256)  (4,408)  11,326  253,088 
รายได้จากการจดัการธรุกิจ           12,122 
ดอกเบีย้รับ           8,517 
รายได้อ่ืน           78,263 
กําไรก่อนคา่ใช้จ่าย           351,990 
            
คา่ใช้จ่ายในการขาย           (171,915) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร          (392,554) 
หนีส้งสยัจะสญู          (13,710) 
ขาดทนุจากการ 
     ด้อยคา่คา่ความนิยม 

         
(202,981) 

ขาดทนุจากการ 
     ด้อยคา่สิทธิการเช่า           (143,730) 
คา่ความเสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง           (1,631,743) 
ต้นทนุทางการเงิน           (11,661) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้           (2,216,304) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้           (510) 
ขาดทนุสําหรับปี           (2,216,814) 

หมายเหต ุ: ธรุกิจโรงแรมรวมอยู่ในธรุกิจสว่นบริการ     
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สนิทรัพย์และหนีส้นิของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 พนับาท 
 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า  รายการ   
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  ท่ีปันสว่น   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ไม่ได้  รวม 

สินทรัพย์ 7,120,913  1,900,743  327,291  159,365  609,131  10,117,443 
รายการตดับญัชี           (4,780,310) 
รวม           5,337,133 
            

หนีส้ิน 7,252,413  1,880,726  721,238  217,465  1,291,482  11,363,324 
รายการตดับญัชี         (6,218,218) 
รวม           5,145,106 
            

ค่ า เ ส่ื อ ม ราค า แ ล ะ ค่ า ตั ด
จําหน่าย 13,688  15,760  4,318  7,657  4,582  46,005 
รายการปรับมลูคา่ยติุธรรม           - 
รวม           46,005 

 

สนิทรัพย์และหนีส้นิของสว่นงานของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 พนับาท 
 ธรุกิจ  ธรุกิจ    ธรุกิจให้เช่า  รายการ   
 อสงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  ธรุกิจ  อสงัหาริมทรัพย์  ท่ีปันสว่น   
 แนวราบ  แนวสงู  บริการ  และบริการ  ไม่ได้  รวม 

สินทรัพย์ 7,614,763   3,045,341  687,433   167,422   390,496   11,905,455  
รายการตดับญัชี           (5,685,781) 
รวม           6,219,674 
            

หนีส้ิน 2,573,503   654,963   538,725   217,297   4,138,231   8,122,719 
รายการตดับญัชี         (5,842,275) 
รวม           2,280,444 
            

ค่ า เ ส่ื อ ม ราค า แ ล ะ ค่ า ตั ด
จําหน่าย 12,640   11,602   13,475   350   9,837   47,904  
รายการปรับมลูคา่ยติุธรรม           5,268 
รวม           53,172 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                             รายงานประจาํปี 2559 

บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                              หน้าที่ 193 
 

32. อ่ืน ๆ 
1) ภาระคํา้ประกนัของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
ของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ 95.79 ล้านบาท และ 86.81 ล้านบาท ตามลําดบั 
(ส่วนของบริษัท 54.14 ล้านบาท และ 54.14 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางการปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจ หนงัสือคํา้ประกนัดงักล่าวมีเงินฝากประจํากบัธนาคารของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์คํา้
ประกนั และคํา้ประกนัร่วมโดยกรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตท 

2) ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 

2.1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีคดีท่ีถกูฟ้องเป็นจําเลยและถกูเรียกร้อง
ค่าเสียหาย จากการถกูลกูค้าและเจ้าหนีก้ล่าวหาว่าผิดสญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาว่าจ้างทําของและการ
จ่ายชําระคืนเงินประกนัผลงาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 34.50 ล้านบาท และ 35.56 ล้านบาท ตามลําดบั 
ซึ่งในขณะนีย้งัไม่ทราบผลของคดีความดงักล่าว นอกจากนีก้ลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทกําลงัอยู่ในระหว่าง
การเจรจากบัลกูค้าบางรายซึ่งได้เรียกร้องให้กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทจ่ายชําระคืนเงินมดัจํารับล่วงหน้า
ของลูกค้าดงักล่าวโดยกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทเช่ือว่าจํานวนท่ีบริษัทบันทึกไว้ในบัญชีแล้วนัน้เพียงพอ
สําหรับค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีความดังกล่าว ทัง้นี  ้อดีตผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยทางอ้อมได้คํา้
ประกนัภาระหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าจํานวนประมาณ 0.68 ล้านบาท ให้แก่บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

2.2) ภาระผกูพนั 

2.2.1) กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้นําเงินฝากประจําธนาคารและสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่  ซึ่งได้แก่ 
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขาย งานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดิน และอาคารเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั
วงเงินสนิเช่ือตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 

2.2.2) วงเงินสนิเช่ือของบริษัทยอ่ยทางตรงท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินคํา้ประกนัโดยบริษัท 

2.2.3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง
คงเหลือ 994.39 ล้านบาท และ 2,120.60 ล้านบาท ตามลําดบั (เฉพาะบริษัทจํานวน 174.95 ล้าน
บาท และ 805.90  ล้านบาท ตามลําดบั) โดยเป็นงานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 
637.68 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 356.71 ล้านบาท (2558 : งานสาธารณูปโภคและสร้าง
อาคารชุด จํานวน 1,504.90 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 615.60 ล้านบาท) และเฉพาะของ
บริษัทงานสาธารณปูโภคและสร้างอาคารชดุ จํานวน 31.12 ล้านบาท และงานบ้านจํานวน 143.83 
ล้านบาท (2558 : งานสาธารณูปโภคและสร้างอาคารชุด จํานวน 546.40 ล้านบาท และงานบ้าน
จํานวน 259.50ล้านบาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามสัญญารวมจํานวน 
2,353.90 ล้านบาท และ 3,186.10 ล้านบาท ตามลําดับ และเฉพาะบริษัทจํานวน 525.87 ล้าน
บาท และ 1,299.10 ล้านบาท ตามลําดบั 
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2.2.4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่า
ดําเนินงาน โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 6 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคต
ทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

 พนับาท 
 2559  2558 
    
ระยะเวลาท่ีไมเ่กิน 1 ปี 4,056  15,674 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 16,868  56,590 
ระยะเวลาท่ีเกิน 5 ปี 92,878  97,206 
รวม 113,802  169,470 

 
2.2.5) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายเก่ียวกบัสญัญา

เช่าช่วงท่ีดินกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง อายุสญัญา 30 ปี จํานวน 15.46 ล้านบาท และ 
16.42 ล้านบาท ตามลําดบั 

2.2.6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทมีวงเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 
1,700 ล้านบาท (ส่วนของบริษัท 1,610.40 ล้านบาท ) ตัง้แต่วนัท่ีศาลฎีกาตัดสินพิพากษาจนถึง
ปัจจุบนัสถาบนัการเงินทกุแห่งท่ีกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตทได้รับสินเช่ือได้หยุดการให้เบิกใช้วงเงิน
สนิเช่ือทกุประเภทชัว่คราว 

2.2.7) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเก่ียวกับสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดิน อายสุญัญา 5 ปี 19 วนั จํานวน 12.21 ล้านบาท และอายสุญัญา 6 ปี 11 เดือนจํานวน 14.41 
ล้านบาท ตามลําดบั  
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33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติั
กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัศกุร์ท่ี 30 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลปิ ห้องจตุรทิศ ชัน้ 3 เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โดยกําหนดระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัแนวทางการเพิ่มทนุของบริษัท 

วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนแบบท่ี 1 คือ การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
(Right Offering) ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนมุติัแนวทางการเพิ่มทนุแบบท่ี 2 คือ การเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) ก่อนการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบท่ี 1 คือ การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ก่อนการ
เพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดของวาระท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวนไมเ่กิน 68,837,341,768 หน่วย 

วาระท่ี 5.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวน 293,837,341,768 
หุ้น 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแนวทางการเพ่ิมทุนแบบท่ี 2 คือ การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดของวาระท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้

วาระท่ี 6.1 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 6.2 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 6.3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท ครัง้ท่ี 4 (AQ-W4) จํานวนไมเ่กิน 56,337,341,768 หน่วย 
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วาระท่ี 6.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวน 281,337,341,768 
หุ้น 

วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนเพ่ือชดใช้ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหนง่ทางการเมือง จํานวน 10,004.47 ล้านบาทให้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และมีความจําเป็นต้องใช้
เงินทุนอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ และเพ่ือนําไปลงทุน
ขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต อันจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ือง 
เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทมีข้อจํากดัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นผลโดยตรงจากคําพิพากษาดงักล่าว 
ทําให้บริษัทไม่มีเงินทนุเพียงพอท่ีจะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู ่และขยายโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ใหม่ในอนาคตได้ ซึง่ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทนุทัง้ 2 สว่นดงักลา่ว มีจํานวนสงูถึง 12,004.47 ล้านบาท เพ่ือการ
นี  ้คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ซึ่งภายหลังจากท่ีได้พิจารณาแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แนวทางเดียวท่ีบริษัทจะสามารถระดมเงินทนุจํานวนมากได้ในปัจจบุนัมีเพียงแนวทาง
เดียว คือ การเพิ่มทนุของบริษัท 

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและเลือกแนวทางเพ่ิมทุนแบบท่ี  2 (วาระ  4 .2) แต่อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอแนวทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเลือกตดัสินใจ จึงได้กําหนดเป็นแนวทางการเพิ่มทนุ
แบบท่ี 1 (วาระ 4.1) และ แบบท่ี 2 (วาระ 4.2) เป็นการคืนอํานาจให้ผู้ ถือหุ้นตดัสนิใจ 

34. เงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก 

ในปี 2559 บริษัทยอ่ยได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลภายนอกจํานวนเงิน 30 ล้านบาท 
เน่ืองจากสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหนงัสือให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วชีแ้จงธุรกรรมท่ี
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีถกูอายดั ซึง่ผู้กู้ ใช้คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากบริษัทยอ่ยนัน้ 

35. การบริหารจัดการส่วนทุน 

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทนุซึ่งมีวตัถปุระสงค์การบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ือง
และรักษาไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของกลุ่มบริษัท เอคิว 
เอสเตท เท่ากับ 26.79 เท่า และ 0.58 เท่า ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของ
บริษัทเทา่กบั 20.25 เทา่ และ 0.49 เทา่ ตามลําดบั)   

บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์ นโยบายและกระบวนการจดัการส่วนทนุของบริษัทในระหว่างปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
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36. การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึง่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได้ กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทจะใช้วิธีราคาทนุหรือวิธีรายได้ใน
การวดัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิแทน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมลูค่า ความ
แตกตา่งของระดบัข้อมลูสามารถแสดงได้ดงันี ้

ระดบั 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมแยกแสดงตามลําดบัชัน้
ของมลูคา่ยติุธรรมได้ดงันี ้
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

       

เงินลงทนุระยะสัน้        
- หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด 243,988          -          -  243,988 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -          -  148,307  148,307 
รวม 243,988   -  148,307  392,295 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

       

เงินลงทนุระยะสัน้        
- หน่วยลงทนุประเภทกองทนุเปิด 193,988          -          -  193,988 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -          -  287,121  287,121 
รวม 193,988          -  287,121  481,109 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สําหรับการวดัมลูคา่ยติุธรรมระดบั 1 และ 3  
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บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)                                                                                              หน้าที่ 198 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคํานวณโดยใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศโดยผู้จดัการกองทนุ  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณา
รายได้ (Income Approach)และข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมดงักลา่วประกอบด้วย อตัราคิด
ลดหรือผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาล อตัราการ
เข้าพกัหรืออตัราการเช่า อตัราพืน้ท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของรายได้ เป็นต้น 

ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 

37. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2558 บริษัทได้จดัประเภทบญัชีใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2559 

38. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการของกลุม่บริษัท เอคิว เอสเตทได้อนมุติัให้ออกงบการเงินนีแ้ล้วเม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2560 
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