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ANAN เตรยีมยืนอุทธรณ ์โครงการ “Ashton Asoke” ยาํดาํเนินการอย่างถูกต้อง 
ศาลปกครองกลาง มีคาํพิพากษา เพิกถอนใบอนุญาตก่อสรา้งโครงการแอชตนั อโศก ที
ออกให้แก่ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จาํกัด ผู้ด ําเนินการก่อสรา้งโครงการ
คอนโดมิเนียม แอชตนั อโศก ตามคาํรอ้งของชาวบา้นในพืนทีทียืนฟ้อง ผอ.สาํนักงานเขต
วัฒนา ผอ.สาํนักการโยธา กทม. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) และ คณะกรรมการผูช้าญการพิจารณารายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม
ดา้นอาคาร การจดัสรรทีดิน และบรกิารชมุชน ภายใตค้ณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
โดยทาง ANAN ไดช้แีจงว่า ตามทีมกีารนาํเสนอขา่วเกียวกบัคาํพิพากษาของศาลปกครอง
กลางของโครงการ แอชตัน อโศก ในนามผู้บริหารโครงการและผูถื้อหุ้นขอเรียนว่า เป็น
เพียงคาํตัดสินของศาลปกครองกลางเท่านนั และบริษัทฯในฐานะผู้บริหารโครงการยงัมี
ความเห็นแตกต่างจากคาํพพิากษาดงักลา่วในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายทีสาํคญั 
จะใชส้ิทธิอุทธรณค์าํพิพากษาดังกล่าวตามขนัตอนของกฎหมายต่อไปยังศาลปกครอง
สงูสุด ดงันนั คาํพิพากษาศาลปกครองกลางซงึเป็นศาลชนัตน้ยงัไม่มีผลบงัคบัจนกวา่จะมี
คาํตดัสินของศาลปกครองสูงสดุ จงึยงัไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศยัของเจา้ของร่วมแต่
อย่างใด กรณีพิพาทดังกล่าว ผู้บริหารโครงการขอยืนยนัว่าบริษัทฯไดด้าํเนินการอย่าง
ถกูตอ้งตามขนัตอนของกฎหมายทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงาน
ราชการทีเกียวขอ้งในทกุภาคสว่นดงัทีเคยแจง้ต่อสาธารณชนมาก่อนหนา้นีแลว้ 
      
           
Comment 
ทางบริษัทไดเ้ตรยีมยืนอทุธรณไ์ปยงัศาลปกครองสงูสดุแลว้ และทางผูอ้ยู่อาศยัยงัจะไม่ได้
รบัผลกระทบ ซึงทางบริษัทเองก็มนัใจในเอกสารและขนัตอนการขออนุญาตก่อสรา้ง โดย
การฟอ้งรอ้งในครงันี เป็นหน่วยงานรฐัทีโดนฟอ้ง และทาง ANAN เองเป็นหนึงในผูเ้สียหาย 
โดยมลูค่าโครงการ Ashton Asoke อยูที่ .  พนัลา้นบาท ขายและโอนไปแลว้ % และ
ไม่มีผลกระทบต่อคาดการณร์ายไดปี้นี เนืองจาก stock ทีเหลือขาย มีมลูค่าราว  ลา้น
บาท และเป็นโครงการรว่มทนุ ซงึหากนบัเพียงสดัส่วนที ANAN ถือหุน้ จะนบัเป็นเพยีง %
ของ คาดการณส์ว่นแบง่จากการรว่มทนุทีเราคาดวา่ในปี 2564 จะอยูที่ 969 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผลกระทบต่อรายได้และกําไรมีไม่มาก แต่คาดว่าจะกระทบต่อ 
sentiment ราคาหุน้ในระยะสนั และกระทบต่อความมนัในของลูกคา้ทีจะซือโครงการใน
อนาคตของ ANAN และยงัคงแนะนาํ “ถือ” ทีราคาเปา้หมาย .  บาท 
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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 

 

 


