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รอคําตัด สิน จากศาลปกครองสูงสุด ในคดี Ashton Asoke
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เมือวานนี (20 ก.ย. 2565) ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาครังแรกในคดีที
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยืนฟ้องขอเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
โครงการแอชตัน อโศก และขอให้เพิกถอนใบอนุญาตทีให้โครงการดังกล่าว
ใช้ทีดิ นของการรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) เป็ นทาง
เข้า-ออก สู่ถนนอโศกมนตรี ซึงยังไม่มีผลการพิจ ารณาออกมาเมื อวานนี
โดยจากนีจF ะเข้าสู่ก ระบวนการพิจ ารณาของศาลปกครองสูงสุด ต่อ ไป
ตุ ล าการผู้แ ถลงคดี ร ะบุ ค วามเห็ น ว่ า ศาลฯ ควรยกฟ้ อ ง หลัง จากรับ ฟั ง
ข้อเท็จจริงเกียวกับการที รฟม. อนุญาตให้โครงการแอชตัน อโศก ใช้ทีดิน
ที เวนคื นเป็ นทางเข้าออกขยายถนน สอดรับกับกฎหมายควบคุม อาคาร
และเป็ นการดําเนินการโดยชอบ ซึงทนายความของบริษัทมองว่ าถื อ เป็ น
สัญญาณทีดีทีตุลาการผูแ้ ถลงคดีเห็นว่าคําให้การของบริษัทนันฟั งขึน
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เมื อวานนี (20 ก.ย. 2565) ราคาหุ้น ANAN ปรับตัวสูง สุดที 1.48 บาท ก่ อ นจะ
ปรับ ตั ว ลดลงมาปิ ดที 1.31 บาท จากประเด็ น ข่ า ว Ashton Asoke ถึ ง แม้ว่ า
ความเห็นจากตุลาการจะส่งสัญญาณบวกต่อ ANAN แต่ยังต้องรอคําพิพากษา
จากศาลปกครองสูงสุดว่าจะยกฟ้องหรือไม่ ซึงคาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 1-2 เดือน
ทังนี หากศาลปกครองสูง สุด พิ พ ากษาให้มี การเพิ ก ถอนใบอนุญ าตแจ้ง ความ
ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร หรือเปลียนการใช้
อาคาร จะส่งผลให้ ANAN มีโอกาสต้องตังสํารองราว 6 พันล้านบาท หรือคิดเป็ น
0.42X ของ Book Value (มูลค่าโครงการ 6.5 พันล้านบาท ทําการขายและโอนไป
แล้ว 87% และอี ก 13% ที เป็ น ยอด Unsold ได้ทาํ การหยุ ด ขาย) ซึงเรามองว่ า
ตลาดได้ Price In ประเด็ น นี ไปแล้ว เนื องจากปั จ จุ บั น ANAN เทรดที P/BV
ที 0.36X (ค่ า เฉลี ยกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ อยู่ ที 1.0X) อย่ า งไรก็ ดี เราแนะนํา
หลีกเลียงลงทุน รอความแน่ชัดจากการคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และ
มองว่าประเด็น Ashton Asoke ยังคงเป็ นประเด็นทีกดดันราคาหุน้ ต่อจนกว่าจะมี
ข้อสรุปทีแน่ชดั
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แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

