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รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยขอ้มูลเท่าที�ปรากฏและเชื�อว่าเป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนทําการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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รอคาํตัดสินจากศาลปกครองสูงสุดในคดี Ashton Asoke  

ศาลปกครองสูงสุดนัดไต่สวนคร ัFงแรก 
• เมื�อวานนี� (20 ก.ย. 2565) ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาครั�งแรกในคดีที�

สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้นยื�นฟ้องขอเพิกถอนใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร
โครงการแอชตนั อโศก และขอใหเ้พิกถอนใบอนุญาตที�ใหโ้ครงการดงักล่าว
ใช้ที�ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นทาง    
เขา้-ออก สู่ถนนอโศกมนตรี ซึ�งยังไม่มีผลการพิจารณาออกมาเมื�อวานนี�  
โดยจากนีFจะเข ้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

• ตุลาการผู้แถลงคดีระบุความเห็นว่าศาลฯ ควรยกฟ้อง หลังจากรับฟัง
ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกับการที� รฟม. อนุญาตใหโ้ครงการแอชตัน อโศก ใชท้ี�ดิน     
ที�เวนคืนเป็นทางเข้าออกขยายถนน สอดรับกับกฎหมายควบคุมอาคาร   
และเป็นการดาํเนินการโดยชอบ ซึ�งทนายความของบริษัทมองว่าถือเป็น
สญัญาณที�ดีที�ตลุาการผูแ้ถลงคดีเห็นว่าคาํใหก้ารของบรษัิทนั�นฟังขึ �น 

Source : Infoquest (20 ก.ย. 2565) 
 
Comment 

เมื�อวานนี � (20 ก.ย. 2565) ราคาหุ้น ANAN ปรับตัวสูงสุดที� 1.48 บาท ก่อนจะ
ปรับตัวลดลงมาปิดที�  1.31 บาท จากประเด็นข่าว Ashton Asoke  ถึงแม้ว่า
ความเห็นจากตุลาการจะส่งสัญญาณบวกต่อ ANAN แต่ยังตอ้งรอคาํพิพากษา
จากศาลปกครองสงูสดุว่าจะยกฟ้องหรือไม่ ซึ�งคาดว่าจะใชเ้วลาอีกราว 1-2 เดือน 
ทั�งนี � หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตแจ้งความ
ประสงคจ์ะก่อสรา้ง ดัดแปลง รื �อถอนหรือเคลื�อนย้ายอาคาร หรือเปลี�ยนการใช้
อาคาร จะส่งผลให ้ANAN มีโอกาสตอ้งตั�งสาํรองราว 6 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น 
0.42X ของ Book Value (มลูค่าโครงการ 6.5 พนัลา้นบาท ทาํการขายและโอนไป
แล้ว 87% และอีก 13% ที�เป็นยอด Unsold ได้ทาํการหยุดขาย) ซึ�งเรามองว่า
ตลาดได้ Price In ประเด็นนี �ไปแล้ว เนื�องจากปัจจุบัน ANAN เทรดที�  P/BV           
ที�  0.36X (ค่าเฉลี�ยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที�  1.0X) อย่างไรก็ดี เราแนะนํา
หลีกเลี�ยงลงทุน รอความแน่ชัดจากการคาํพิพากษาของศาลปกครองสงูสุด และ
มองว่าประเด็น Ashton Asoke ยงัคงเป็นประเด็นที�กดดนัราคาหุน้ต่อจนกว่าจะมี
ขอ้สรุปที�แน่ชดั 
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


