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เอกสารฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึง ของหนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  

เร่ือง ชีแ้จงความเหน็คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัทางเลือกเพิ่มทนุ ฯ 

           ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2560  รับทราบวา่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอใหบ้ริษทัช้ีแจงความเห็นเก่ียวกบัทางเลือกการเพิ่มทุน 
ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บ รายละเอียด PP และการชาํระหน้ีตามคาํสัง่ศาลฯ 10,004 ลา้น เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงขอช้ีแจงขอ้มูลตามท่ีสอบถามมา ดงัต่อไปน้ี 

1. คาํถาม ข้อที ่ 1 ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดใหบ้ริษทัเปิดเผยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษทัเม่ือมีการเพิ่มทุน แต่กรณีของบริษทัเป็นการใหข้อ้มูลขอ้ดี-ขอ้เสียของการเพ่ิม
ทุนในแต่ละแบบ จึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษทัวา่มีมติเห็นชอบเพ่ิมทุน
แบบใด พร้อมเหตุผลสนบัสนุน  
ตอบคาํถาม  คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบกบัการเพิม่ทุนทั้งสองแนวทาง แต่เห็นชอบการเพิม่
ทุนแนวทางที ่2 การเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ก่อนการเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัทราบจาํนวนเงินท่ีแน่นอนท่ีจะ
ไดจ้ากการระดมทุนภายในระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงจะสามารถเจรจาและตกลงเง่ือนไขการชาํระ
ค่าเสียหายตามคาํพิพากษากบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดต้ามกรอบเวลาท่ี
ธนาคารกาํหนด สาํหรับรายละเอียดของขั้นตอนการเพิม่ทุน ขอ้ดีและขอ้เสียนั้น บริษทัไดแ้จง้ใน
หนงัสือท่ีตล.17/2560 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการบริษทัขอช้ีแจงวา่ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบกบัแนวทางการเพิม่ทุนน้ีแลว้ แต่เน่ืองจากขณะนั้น สาํนกังาน
คณะกรรมการบริษทักาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“กลต.”) มีหนงัสือเลขท่ี กลต.พษ.
424/2560 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 โดย กลต. ใหข้อ้สงัเกตุในเร่ืองของความเพียงพอของขอ้มูลท่ี
เปิดเผยเพื่อประกอบการพจิารณาของผูถื้อหุน้ และภายหลงัการหารือกบักลต. เพื่อช้ีแจงถึงความ
จาํเป็นของการดาํเนินการของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการของบริษทัจึงเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ควรท่ีจะไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการเพ่ิมทุนของบริษทั ดงันั้นในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านมีสิทธิลงมติไดท้ั้ง
วาระการเพิม่ทุนแบบท่ี 1 และวาระการเพิ่มทุนแบบท่ี 2 โดยในแต่ละวาระสามารถเลือกลงมติ เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัไดรั้บหนงัสือจากธนาคารลงวนัท่ี 
5 เมษายน 2560 แจง้ใหบ้ริษทัชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาภายในเดือนมิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะ
ดาํเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ดงันั้น เม่ือบริษทัยงัไม่สามารถเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาเพิ่มทุนไดอ้นัเน่ืองจากเหตุท่ีช้ีแจงขา้งตน้ ผูบ้ริหารบริษทัจึงไดเ้ขา้พบกบัผูบ้ริหารของ
ธนาคารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เพื่อช้ีแจงใหธ้นาคารรับทราบวา่บริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
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เพิ่มทุนและหากไม่มีขอ้ขดัขอ้งใดเพ่ิมเติมแลว้ บริษทัเช่ือวา่จะสามารถระดมทุนในเบ้ืองตน้ไดเ้พียง
พอท่ีจะชาํระหน้ีแก่ธนาคาร และหรือร่วมกาํหนดเง่ือนไขการชาํระหน้ีได ้ โดยในชั้นน้ี ธนาคาร
รับทราบและสนบัสนุนการเพิ่มทุนของบริษทั อีกทั้งยงักาํหนดนดัประชุมกบัธนาคารคร้ังต่อไปใน
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ภายหลงัทราบผลการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะพจิารณาผลการเพิ่มทุนดงักล่าว 
ดว้ยกาํหนดเวลาท่ีจาํกดัในขา้งตน้ ทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นวา่แนวทางการเพิม่ทุนแบบท่ี 2 จะ
ช่วยใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนได ้ สอดคลอ้งกบักาํหนดเวลาชาํระค่าเสียหายตามคาํพิพากษาต่อ
ธนาคารได ้

และท่ีสาํคญัท่ีสุด คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นวา่ แนวทางการเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้

เดิมกเ็ป็นแนวทางท่ีดีหากไดรั้บการสนบัสนุนในการจองซ้ือและเห็นดว้ยกบัการเพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อ

หุน้เดิม แต่หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนในการจองซ้ือหรือจองซ้ือแลว้ไม่ไดค้รบตามจาํนวนหรือเพิ่ม

ทุนไดเ้ป็นจาํนวนท่ีนอ้ย บริษทักไ็ม่สามารถแกปั้ญหาในการชาํระหน้ีได ้ กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือ

ไปแลว้กจ็ะมีความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดต้อ้งประสบภาวะท่ีถูกยดึทรัพย์

ขายทอดตลาดชาํระหน้ีไม่เพยีงพอและจะเขา้สู่สภาวะท่ีตอ้งฟ้ืนฟกิูจการซ่ึงในท่ีสุดกจ็ะสร้างความ

เสียหายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือและเป็นการทาํลายความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงท่ี

บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหใ้นลาํดบัถดัไป ทาํใหบ้ริษทัมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งยากในการ

จดัสรรหุน้ขายใหก้บันกัลงทุนเฉพาะเจาะจงต่อไปอีกดว้ย  

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและเลอืกแนวทางเพิม่ทุนแบบที่ 

2 แต่อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอแนวทางเลอืกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเลอืกตัดสินใจ จึง

ได้กาํหนดเป็นแนวทางการเพิม่ทุนแบบที ่1 และ แบบที ่2 เป็นการคนือาํนาจให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ  

 คาํถาม ข้อที ่ 2 ตามทีบ่ริษัทจะนําเงนิทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทุนส่วนใหญ่ไปชําระหนีธ้นาคาร แต่จากคํา

พพิากษาของศาลฯ ให้บริษัทร่วมกบัจําเลยรายอืน่คนืเงินให้กบัธนาคาร ประกอบกบัทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัท อนุมัตใิห้บริษัทเข้าทาํสัญญาจัดการทรัพย์สินและแบ่งผลประโยชน์เพือ่ให้บริษัท

เป็นผู้มีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนีร้วมถึงการบริหารจัดการขายทีด่ินทีเ่ป็นหลกัประกนั

(รายละเอยีดปรากฏตามข่าว AQ เม่ือวนัที ่18 พฤศจิกายน 2558) ขอให้บริษัทช้ีแจงข้อมูลดังนี ้

 คาํถามข้อที ่2.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถึงประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิม่ทุน 
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ตอบคาํถาม คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ บริษทัจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนเพื่อนาํเงินท่ีไดม้าแกไ้ขปัญหาการ

ชาํระค่าเสียหายจาํนวน 10,004 ลา้นบาทตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมือง แมว้า่หน้ีดงักล่าวบริษทัมีฐานะเป็นหน้ีรวม่และเป็นมูลหน้ีเดียวกบัท่ีธนาคาร

ฟ้องคดีแพง่ต่อบริษทั โกลเดน้ เทคโนโลยี ่ อินดสัเทรียล พาร์ค จาํกดั (มูลหน้ีรวมประมาณ 20,000 

ลา้นบาท ทุนทรัพย ์ 10,274 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินตน้ 8,369 ลา้นบาทซ่ึงมี

ท่ีดิน 4,300 ไร่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั โกลเดน้ฯ เป็นหลกัประกนั ในส่วนคดีน้ี ศาลยงัไม่ไดมี้คาํพิ

พาษา อยูร่ะหวา่งพิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ ทาํใหท่ี้ดินส่วนน้ีติดเป็นหลกัประกนัคดีแพง่อยู ่  สาํหรับ

เร่ืองการบงัคดีธนาคารเท่านั้นท่ีเป็นผูมี้สิทธิเลือกท่ีจะบงัคบัจากหลกัประกนัท่ีติดจาํนองนั้นก่อน หรือ

บงัคบัจากจาํเลยในคดีตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาฯ ซ่ึงหากบริษทัไม่ติดต่อธนาคารฯและตกลงท่ีจะ

ชาํระหน้ี  ธนาคารมีโอกาสท่ีจะเลือกบงัคบัชาํระหน้ีจากบริษทัตามคาํพิพากษาศาลฏีกาฯ ก่อนท่ีจะ

บงัคบัจากหลกัประกนัท่ีอยูก่บัธนาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัคดีแพง่ยงัไม่ไดต้ดัสิน ซ่ึงโดยขอ้กฎหมาย

แลว้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะบงัคบัจากทรัพยข์องบริษทัไดต้ั้งแต่วนัท่ีศาลฎีกาฯมีคาํพิพากษาแลว้ แต่

เน่ืองจากจะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อบุคคลในวงกวา้ง ดว้ยเหตุน้ีธนาคารจึงกรุณายงัไม่ดาํเนินการ

กบัทรัพยสิ์นใดๆของบริษทัจนถึงปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม หากบริษทัยงัไม่ดาํเนินการใดๆหรือยงัไม่มี

แนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาหน้ีดงักล่าวอยา่งชดัเจนใหแ้ก่ธนาคารภายในเดือน มิถุนายน 2560 ตาม

หนงัสือธนาคารลงวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ธนาคารจะดาํเนินการตามกฎหมาย บริษทัอาจถูกบงัคบัยดึ

ทรัพยไ์ด ้ ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวยอ่มก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งร้ายแรงกบับริษทัเป็นอยา่งมาก 

ทรัพยสิ์นท่ีเป็นโครงการท่ีกาํลงัขายอยูใ่นปัจจุบนักต็อ้งหยดุชะงกั การขาดความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 

ปัญหาขาดสภาพคล่อง ตลอดจนปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนอีกมากมาย และถึงแมว้า่จะถูกยดึทรัพย์

ทั้งหมดออกขายทอดตลาดแลว้ กย็งัไม่ไดจ้าํนวนเงินท่ีเพยีงพอท่ีจะชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาได ้

เน่ืองจากทรัพยสิ์นของบริษทั ณ.วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มียอดสินทรัพยจ์าํนวน 5,973.68 ลา้นบาท  

แมถู้กบงัคบัขายกค็งไม่เพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาศาลฎีกาฯได ้  และหากเกิดเหตุการณ์น้ี

ข้ึน บริษทัยอ่มตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการหรือลม้ละลาย ซ่ึงยอ่มทาํใหผู้ถื้อหุน้ทั้งหมดเสียหาย 

แต่หากบริษทัสามารถเพ่ิมทุนเพื่อชาํระหน้ีไดบ้ริษทัและธนาคารอาจร่วมกนัเจรจาไกล่เกล่ีย
รวมหน้ีคดีแพ่งและคดีอาญา ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือ ธนาคารจะพิจารณาให้
บริษทัวางแผนการชาํระและอาจอนุญาตให้นาํท่ีดินหลกัประกนัออกขายได ้และหากมีเงินจากการ
เพิ่มทุนเหลือพอ บริษทัยงัจะสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัจะช่วยให้มูลค่าส่วน
ของผูถื้อหุน้ดีข้ึนตามลาํดบั   
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  คาํถามข้อที่ 2.2 ภาระหนีใ้นส่วนของบริษัทที่ต้องรับผิดชอบตามคําส่ังศาลฯ ในฐานะเป็นจําเลยร่วม 
ทั้งนีภ้าระหนีด้ังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือไม่ อย่างไร 

ตอบคําถาม  ศาลพิพากษาบุคคลและนิติบุคคลรวม 27 คนโดยบริษทัถูกเป็นจาํเลยร่วมท่ี 20 แมว้่า
บริษทัจะเป็นหน่ึงในจาํเลยร่วมในคดีตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาโดยตอ้ง ร่วมกบัจาํเลยท่ี 25 และ
จาํเลยท่ี 26 และร่วมรับผดิชอบเงิน จาํนวน 10,004 ลา้นบาท ส่วนท่ีบริษทั โกเดน้ เทคโนโลยี ่อินดสั
เตรียส พาร์ค จาํกดั ตอ้งรับผิดชอบ จาํนวน  8,818.73 ลา้นบาท เน่ืองจากหลกัประกนั 4,300 ไร่(เป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทั โกลเดน้ฯ) ยงัติดคดีแพ่งกบัธนาคาร ยงัไม่ไดพ้ิพากษา ท่ีเรียนช้ีแจงขา้งตน้ 
ธนาคารมีสิทธิเลือกบงัคบัจากหลกัประกนัหรือบงัคบัจากจาํเลยตามคาํพิพากษาคดีอาญา และโดย
ปกติ โจทก์มกัจะบงัคบัจากจาํเลยท่ีมีศกัยภาพก่อน บริษทัในฐานะบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยย์อ่มมีโอกาสท่ีจะถูกเรียกชาํระหน้ีก่อนจาํเลยท่ีเหลือซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัและบุคคล 
แมว้่าภายหลงับริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกชาํระจากจาํเลยรายอ่ืนๆให้ชาํระหน้ีในส่วนท่ีเกินกว่าส่วนท่ี
บริษทัพึงรับภาระก็ตาม(จาํเลยท่ี 3 จาํเลยท่ี 22 และท่ี 27 รับผิดชอบจาํนวน 9,554.47 ลา้นบาท ส่วน
จาํเลยท่ี 12 ถึงจาํเลยท่ี 17 และ จาํเลยท่ี 21, 23 ,24 ร่วมรับผิด จาํนวน 8,814.73 ลา้นบาท บริษทั โกล
เดน้ฯ  จาํเลยท่ี 19 ร่วม จาํเลยท่ี 2,4,5,8 ถึง 11 ร่วมรับผดิจาํนวน 8,368.73 ลา้นบาท กไ็ม่เป็นท่ีปรากฎ
ชดัว่าจาํเลยท่ีเหลือจะมีศกัยภาพในการชาํระคืนหน้ีแก่บริษทัไดม้ากน้อยเพียงใด ถา้หากบริษทัถูก
บงัคบัชาํระหน้ีจาํนวน 10,004 ลา้นบาทย่อมทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัติดลบเป็นจาํนวน  
4,653 ลา้นบาท (จากงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น 3,751 ลา้นบาท 
โดยมีการตั้งสาํรองหน้ีตามคาํพิพากษาไวป้ระมาณ 1,600 ลา้นบาท (ท่ีดินประเมินราคาท่ี 12,749 ลา้น
บาท โดยบริษทั ไนท ์แฟรงค ์ชาร์เตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั) หากถูกบงัคบัหน้ีทั้งจาํนวน บริษทัจะมี
ภาระหน้ีเพิ่มทนัทีประมาณ 8,404 ลา้นบาท) และบริษทัจาํเป็นตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
คาํถามข้อที ่2.3 ขั้นตอนและความคบืหน้าการขายทีด่ินดังกล่าว 
ตอบคําถาม การขายท่ีดิน ยงัไม่มีความคืบหนา้ โดยบริษทัยงัไม่สามารถตกลงกบัผูซ้ื้อท่ีดินรายใด
ได ้ เน่ืองจากธนาคารในฐานะเจา้หน้ีจาํนองเท่านั้นท่ีจะเป็นผูมี้สิทธิกาํหนดเง่ือนไขของการขาย
ท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยงัอยูร่ะหว่างการหารือแนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีกบัธนาคาร โดยยงั
ไม่มีขอ้ยุติ  โดยธนาคารกาํหนดเง่ือนไขว่า  ธนาคารตอ้งการความชดัเจนในเร่ืองแหล่งเงินทุนท่ี
เพียงพอในการชาํระค่าเสียหายก่อนท่ีจะเสนอเขา้คณะกรรมการของธนาคาร ดงันั้น จึงเป็นเหตุผล
สาํคญัท่ีบริษทัจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนในคราวน้ี 
คําถาม ข้อที่ 3 ตามที่บริษัทระบุว่า การเพิ่มทุนให้ PP บริษัทจะสามารถติดต่อนักลงทุนและ
สามารถจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่ PP ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประกอบกับการเพิ่มทุนให้ PP 100,000 ล้านหุ้นเป็นจํานวนที่มีนัยสําคัญและส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอย่างมาก(Control Dilution) จึงขอให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียด 
PP เป็นไปตามข้อกาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น ช่ือและข้อมูลของผู้ถือ
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หุ้นที่จะได้รับจัดสรร ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม
บริษัท เป็นต้น 

 
ตอบคําถาม ข้อที่ 3  บริษทัอยูร่ะหว่างการติดต่อนกัลงทุนหลายรายท่ีมีศกัยภาพและสนใจท่ีจะเขา้
ร่วมทุน โดยอยูใ่นระหว่างการให้ขอ้มูลของบริษทัเพื่อให้นกัลงทุนไดพ้ิจารณาเตรียมไวล่้วงหน้า
ก่อน โดยมีผลตอบรับเบ้ืองตน้ท่ีดีและไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมติ
การเพิ่มทุนยงัไม่ไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และยงัมีความไม่แน่นอนวา่ ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้จะเลือกการเพ่ิมทุนเป็นแบบใด ดงันั้น ณ ปัจจุบนั นกัลงทุนจึงยงัไม่ยนืยนัการเขา้ร่วมลงทุนใน
บริษทัไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึงยงัไม่สามารถเปิดเผยช่ือและขอ้มูลของบุคคลท่ีบริษทัติดต่อให้กบัผู ้
ถือหุน้ไดท้ราบ  

อย่างไรก็ตาม หากบริษทัจดัสรรหุ้นแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงแลว้ คณะกรรมการ
บริษทัขอยืนยนัว่าจะดาํเนินการต่างๆอย่างรอบคอบในการจดัสรร เพื่อไม่ให้บุคคลท่ีได้รับการ
จดัสรรเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริษทักาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558  เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) มีทั้งบุคคล นิติบุคคล และหรือนักลงทุน
สถาบนั ท่ีศกัยภาพเพียงพอในดา้นการเงินทุน ท่ีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเงินทุนในอนาคตให้กบั
บริษทั ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทัฯ เป็นนกัลงทุนท่ีอาจจะมีระยะเวลาการลงทุนกบับริษทั
ฯในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่ีไม่ใช่นักลงทุนระยะส้ัน  ซ่ึงบริษทัอาจจะตอ้งเจรจาอีกคร้ังหน่ึง  แต่
อย่างไรก็ตาม กรอบในการพิจารณานักลงทุนขา้งตน้อาจปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงในการ
พิจารณาในแต่ละคร้ังท่ีมีการจดัสรร  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาจากความจาํเป็น 
หรือเหตุผลอ่ืนเพื่อความเหมาะสมโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นเป็น
สาํคญั 

 คําถาม ข้อที่ 4 .ขอให้เปิดเผยสมมุติฐานสําคัญและวิธีการกําหนดราคา เสนอขายหุ้น รวมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาดงักล่าว 

 ตอบคาํถาม  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้น 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯเสนอใหท่ี้ประชุมผุถื้อหุน้เลือกแบบการเพ่ิมทุน 2 แบบ คือ  

              การเพิม่ทุนแบบที ่1  

1.จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม(Right Offering)จาํนวน 125,000 ลา้นหุ้น สาํหรับราคา
ท่ีจะเสนอขาย (1) ราคาตลาดโดยคาํนวณจากราคาถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํ
การติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่เกิน 
50%  แต่ในขณะน้ีหุ้นของบริษทัไม่สามารถหาราคาตลาดอา้งอิงไดเ้น่ืองจากหุ้นบริษทัอยู่ในช่วง
หยุดทาํการซ้ือขาย บริษทัตอ้งหาราคาในลาํดบัถดัไป (2) โดยบริษทัฯดาํเนินการหาราคาท่ีกาํหนด
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โดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้ผูล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 
ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (book building) ระยะเวลาท่ีหาราคา Book Building หลงัจากผา่นการอนุมติั
ผูถื้อหุ้น จะใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนั เหตุท่ีขณะน้ีบริษทัยงัไม่จดัทาํราคา  Book Building ณ ตอนน้ี 
เน่ืองจากบริษทัสามารถรอความชดัเจนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนจึงจะดาํเนินการว่าจา้งบริษทั
หลกัทรัพย ์ ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้และกาํหนดราคาขาย บริษทัฯจะนาํราคา
Book building มาพิจารณาในการจดัสรร แต่ในกรณีท่ีราคาตลาดอา้งอิง(1) และราคา Book Building 
(2) มิได้สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นท่ีแท้จริงของหุ้นได้ บริษัท ใช้ราคาท่ีประเมินโดยบริษัทท่ีปรึกษา
ทางการเงินมาร่วมประกอบการพิจารณาดว้ย บริษทัไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดว้่าจา้ง 
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี ไดรั้บความเห็นชอบทาง ก.ล.ต  
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าหุ้นในเบ้ืองตน้เพื่อให้เป็นขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบราคาเบ้ืองตน้ โดย
ราคาประเมินมูลค่าหุ้นราคา 0.05 บาท (บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
เก่ี ยวกับการประ เมิน กิจการ  ผ่ าน  Website  www.aqestate.com) แต่อย่างไรก็ต าม  ณ .วัน ท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน และกาํหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษทัฯจะ
พิจารณาทบทวนราคาขายอีกคร้ัง  

2. ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (AQ-W4) จาํนวน 
68,837,341,768 หน่วย ใกแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

3.หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement)จาํนวน 100,000 ลา้นหุ้นโดยผูถื้อหุ้น
ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯเป็นผู ้
กาํหนดราคาขายและจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาท่ีจะเสนอขาย (1) ราคาตลาดโดย
คาํนวณจากราคาถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํ
การติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่เกิน 10%  ในขณะน้ีหุ้นของบริษทัไม่
สามารถหาราคาตลาดอา้งอิงไดเ้น่ืองจากหุ้นบริษทัอยูใ่นช่วงหยดุทาํการซ้ือขาย บริษทัตอ้งหาราคา
ในลาํดบัถดัไป (2) โดยบริษทัฯดาํเนินการหาราคาท่ีกาํหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผูล้งทุน
สถาบันแสดงความประสงค์ท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท ณ  ระดับราคาท่ีต้องการ (book 
building) ระยะเวลาท่ีหาราคา Book Building จดัสรรหลงัจากผ่านการอนุมัติผูถื้อหุ้น จะใช้เวลา
ดาํเนินการ 5-7 วนั เหตุท่ีขณะน้ีบริษทัยงัไม่จดัทาํราคา  Book Building ณ.ตอนน้ี เน่ืองจากบริษทั
สามารถรอความชดัเจนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนจึงจะดาํเนินการว่าจา้งบริษทัหลกัทรัพย ์ ณ.
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้และกาํหนดราคาขาย บริษทัฯจะนาํราคา Book Building 
มาพิจารณาในการจัดสรร แต่ในกรณีท่ีราคาตลาดอ้างอิง(1) และราคา Book Building (2 ) มิได้
สะทอ้นถึงมูลค่าหุ้นท่ีแทจ้ริงของหุ้นได ้บริษทั ใชร้าคาท่ีประเมินโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน
มาร่วมประกอบการพิจารณาดว้ย บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดว้า่จา้ง บริษทั เอส 14 
แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ี ไดรั้บความเห็นชอบทาง ก.ล.ต  เป็นบริษทั
ประเมินมูลค่าหุ้นในเบ้ืองต้นเพื่อให้เป็นข้อมูลให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบราคาเบ้ืองต้น โดยราคา



7 

 

ประเมินมูลค่าหุน้ราคา 0.05 บาท (บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบั
การประเมินกิจการ ผา่น Website  www.aqestate.com) อยา่งไรก็ตาม ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน และกาํหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาทบทวนราคาขาย
อีกคร้ัง  

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม(Right Offering)ตามขอ้ 1 
และ จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement) ขอ้ 3.นาํมาจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม(Right Offering) ราคาเสนอขายจะไม่สูงกว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิม(Right Offering)ตามข้อ 1 และ ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private 
Placement) ขอ้ 3 

การเพิม่ทุนแบบที ่2 

1. หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement)จาํนวน 100,000 ลา้นหุ้นโดยผูถื้อ
หุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ฯเป็นผูก้าํหนดราคาขายและจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาท่ีจะเสนอขาย (1) 
ราคาตลาดโดยคาํนวณจากราคาถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่เกิน 10%  
ในขณะน้ีหุ้นของบริษทัไม่สามารถหาราคาตลาดอา้งอิงไดเ้น่ืองจากหุ้นบริษทัอยูใ่นช่วงหยดุทาํ
การซ้ือขาย บริษทัตอ้งหาราคาในลาํดบัถดัไป (2) โดยบริษทัฯดาํเนินการหาราคาท่ีกาํหนดโดย
ผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้ผูล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 
ณ ระดับราคาท่ีตอ้งการ (book building) ระยะเวลาท่ีหาราคา Book Building จดัสรรหลงัจาก
ผา่นการอนุมติัผูถื้อหุ้น จะใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนั เหตุท่ีขณะน้ีบริษทัยงัไม่จดัทาํราคา  Book 
Building ณ.ตอนน้ี บริษทัสามารถรอความชดัเจนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนจึงจะดาํเนินการ
ว่าจา้งบริษทัหลกัทรัพย ์ ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นและกาํหนดราคาขาย 
บริษทัฯจะนาํราคา Book Building มาพิจารณาในการจดัสรร แต่ในกรณีท่ีราคาตลาดอา้งอิง(1) 
และราคา Book Building (2 ) มิได้สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นท่ีแทจ้ริงของหุ้นได้ บริษทั ใช้ราคาท่ี
ประเมินโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินมาร่วมประกอบการพิจารณาดว้ย บริษทัไดว้่าจา้งบริษทั
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดว้่าจา้ง บริษทั เอส 14 แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ใน
บญัชีท่ี ได้รับความเห็นชอบทาง ก.ล.ต  เป็นบริษทัประเมินมูลค่าหุ้นในเบ้ืองตน้เพื่อให้เป็น
ขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบราคาเบ้ืองตน้ โดยราคาประเมินมูลค่าหุ้นราคา 0.05 บาท (บริษทัฯ
ได้เผยแพร่รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการประเมินกิจการ ผ่าน Website  
www.aqestate.com) อย่างไรก็ตาม ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน และ
กาํหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาทบทวนราคาขายอีกคร้ัง  
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2. ออกและเสอนขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (AQ-W4) จาํนวน 
56,337,341,768 หน่วย ใกแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

3. หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม(Right Offering)จาํนวน 125,000 ลา้นหุน้ สาํหรับราคาท่ีจะ
เสนอขาย (1) ราคาตลาดโดยคาํนวณจากราคาถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํ
การติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่
เกิน 50%  แต่ในขณะน้ีหุน้ของบริษทัไม่สามารถหาราคาตลาดอา้งอิงไดเ้น่ืองจากหุน้บริษทัอยู่
ในช่วงหยดุทาํการซ้ือขาย บริษทัตอ้งหาราคาในลาํดบัถดัไป (2) โดยบริษทัฯดาํเนินการหาราคา
ท่ีกาํหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทุนสถาบนัแสดงความ ประสงคท่ี์จะซ้ือหุน้ท่ีออก
ใหม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (book building) ระยะเวลาท่ีหาราคา Book Building 
หลงัจากผา่นการอนุมติัผูถื้อหุน้ จะใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนั เหตุท่ีขณะน้ีบริษทัยงัไม่จดัทาํราคา  
Book Building ณ.ตอนน้ี เน่ืองจากบริษทัสามารถรอความชดัเจนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน
จึงจะดาํเนินการวา่จา้งบริษทัหลกัทรัพย ์  ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้และ
กาํหนดราคาขาย บริษทัฯจะนาํราคาBook building มาพจิารณาในการจดัสรร แต่ในกรณีท่ีราคา
ตลาดอา้งอิง(1) และราคา Book Building (2) มิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าหุน้ท่ีแทจ้ริงของหุน้ได ้บริษทั 
ใชร้าคาท่ีประเมินโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินมาร่วมประกอบการพิจารณาดว้ย บริษทัได้
วา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดว้า่จา้ง บริษทั เอส 14 แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี ไดรั้บความเห็นชอบทาง ก.ล.ต  เป็นบริษทัประเมินมูลค่าหุน้ในเบ้ืองตน้
เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบราคาเบ้ืองตน้ โดยราคาประเมินมูลค่าหุน้ราคา 0.05 บาท 
(บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการประเมินกิจการ ผา่น 
Website  www.aqestate.com) แต่อยา่งไรกต็าม ณ.วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้ดัสรรหุน้
เพิ่มทุน และกาํหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาทบทวนราคาขายอีกคร้ัง  

4. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement)ตาม
ขอ้ 1 และ จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม(Right Offering) ขอ้ 3.นาํมาจดัสรรใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิม(Right Offering) ราคาเสนอขายจะไม่สูงกวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม(Right 
Offering)ตามขอ้ 3 และ ราคาเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั(Private Placement) ขอ้ 1 

  บริษทัสามารถนาํราคายติุธรรมโดยท่ีบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคา 0.05 บาท มาร่วมการพิจารณา

ในการกาํหนดราคาขายดว้ย เน่ืองจากในการกาํหนดราคาเสนอขายตอ้งเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ี

ดีท่ีสุดของบริษทั แต่การใชเ้วลาในการประเมินโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินจะตอ้งใชร้ะยะ

เวลานาน  บริษทัฯจึง ไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาการเงินก่อน เพื่อเตรียมพร้อมในการหาราคายติุธรรม

ไวห้ากมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาจดัสรร บริษทัจึงไดว้า่จา้ง บริษทั เอส 14 แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ี

ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี ไดรั้บความเห็นชอบทาง ก.ล.ต โดยวา่จา้งตั้งแต่วนัท่ี     6 ธนัวาคม 

2559  กวา่จะดาํเนินการประเมินราคาหุน้แลว้เสร็จในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ตอ้งใชร้ะยะเวลา
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เกือบ 6 เดือนสาเหตุจากท่ีบริษทัมีทรัพยสิ์นหลายช้ินท่ีตอ้งประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละช้ินมีทั้งท่ี

ดาํเนินการโครงการอยู ่ และเป็นท่ีดินแปลงใหญ่อยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจงัหวดั วนัท่ี

ในเล่มประเมินทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบในการประเมินอยูใ่นช่วง  วนัท่ี  5 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึง วนัท่ี  

5 พฤษภาคม 2560 และยงัมีบริษทัยอ่ยอีก 12 บริษทั ทาํใหมี้ขอ้มูลต่างๆปริมาณมาก ดงันั้นบริษทัฯ

ตอ้งวา่จา้ง FA ก่อน  เพื่อรองรับการจดัสรรท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากประชุมผูถื้อหุน้ หากจาํเป็นท่ีตอ้งใช้

ราคาประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินแทนราคาตลาด ถา้ตอ้งรอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนแลว้จึง

ดาํเนินการวา่จา้งท่ีปรึกษาการเงินกจ็ะไม่สามารถดาํเนินการจดัสรรไดท้นักบัความตอ้งการใชเ้งิน 

กวา่บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินจะประเมินราคาแลว้เสร็จ ทางบริษทัจึงไดเ้ปิดเผยราคาประเมินของท่ี

ปรึกษาทางการเงินมาเพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนไดต้ดัสินใจ แต่อยา่งไรกต็ามสาํหรับ

มูลค่าทรัพยสิ์นบางแปลงท่ีการประเมินมีอายกุารประเมินมากกวา่ 6 เดือนและทรัพยสิ์นแปลง

ดงักล่าวมีความผนัผวนมากทางคณะกรรมการบริษทัฯอาจตอ้งทาํการประเมินมูลค่าหุน้ใหม่ ส่งผล

ใหก้ารประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการเปล่ียนแปลงไป  แต่อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัฯใหค้วาม

เช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้วา่บริษทัฯจะพิจารณากาํหนดราคาขายอยา่งรอบครอบ เป็นประโยชน์กบับริษทั

มากท่ีสุด 

 และท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นขั้นตอนในการกาํหนดราคาเสนอขายพร้อมทั้งเหตุผลท่ีบริษทัไดด้าํเนินการ

วา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินประเมินราคายติุธรรมและยงัไม่ดาํเนินการ Book Building ในปัจจุบนั  

เหตุท่ีบริษทัฯใชร้าคา 0.05 บาท มาใชแ้ทนราคาตลาดโดยไม่ประเมินใหม่ภายหลงับริษทัไดป้ระกาศ

งบการเงินปี 2559  เน่ืองจาก 

1. ขอ้มูลในการประมาณการของท่ีปรึกษาการเงินกบัตวัเลขผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงในไตรมาส

ท่ี 4 ปี 2559 ใกลเ้คียงกนัมาก ไม่มีนยัสาํคญัท่ีทาํใหร้าคาประเมินราคายติุธรรมมูลค่าหุน้ของ

บริษทัเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นวิธีการประเมินท่ีไดจ้าก Sum of the part จึงไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง

(บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการประเมินกิจการ ผา่น 

Website  www.aqestate.com) 

2. วิธีการประเมินของท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงินไม่ไดเ้ลือกวิธี Sum of the part เป็นวิธีท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากประเมินแลว้ไดมู้ลค่ายติุธรรมเพียง 0.03 บาท แต่ท่ีปรึกษาการเงินเลือกวิธี

ปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีดงักล่าวไดจ้ากการปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นทาง

บญัชีโดยปรับราคาทรัพยสิ์นตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงบริษทัเพิ่งวา่จา้งผูป้ระเมิน
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ราคาทรัพยสิ์นไปเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560  รายงานการประเมิน

ทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัอยูภ่ายในระยะเวลา 6 เดือน ตามเกณฑม์าตรฐานทัว่ไป ดงันั้น ราคาประเมิน

ยติุธรรมดงักล่าวท่ีใชว้ิธีปรับปรับมูลค่าทางบญัชีนั้น จึงยงัเป็นตวัเลขท่ียงัสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม

ของหุน้ของบริษทัอยู ่ 

3. หลกัการประเมินของบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน อา้งอิงจากฐานตวัเลขส่วนผูถื้อหุน้ไตรมาสที 

3/2559  โดยการปรับตวัเลขมูลค่าทรัพยสิ์นจากเล่มประเมินของบริษทัประเมินอิสระ(บริษทัไนท ์

แฟรงค ์ชาร์เตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั เอส แอล สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จาํกดั ) ท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบของ ก.ล.ต. โดยทรัพยสิ์นมีจาํนวนหลายช้ินมาก เล่มประเมินจะลงวนัท่ี

ประเมินในช่วงวนัที 5 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึง วนัท่ี  5 พฤษภาคม 2560  บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน

ไดน้าํตวัเลขมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นราคายติุธรรม(หมายถึงมูลค่ายติุธรรมของทรัพยทุ์กช้ินท่ีมีทั้ง

มูลค่าเพิ่มและมูลค่าลดลงมารวมกนั)ผลลพัทท่ี์ไดม้าปรับกบัส่วนผูถื้อหุน้ ณ.วนัท่ี 30 กนัยายน 

2559 จาํนวน 3,751.13 ลา้นบาท หลงัจากการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีแลว้จะมีมูลค่าเท่ากบั 

596.06 ลา้นบาท มูลค่าทางบญัชีเท่ากบั 0.05 บาท สาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ไดใ้ชร้าคา

ยติุธรรมเดียวกนักบัท่ีปรึกษาทางการเงินมาปรับปรุงโดยการตั้งสาํรองค่าเผือ่มูลค่าทรัพยสิ์น ตาม

มาตรฐานบญัชีผูส้อบบญัชีจะนาํราคายติุธรรมเฉพาะท่ีดอ้ยค่ามาตั้งค่าเผือ่มาปรับปรุงในงบ

การเงินบริษทั ทาํใหส่้วนงบการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าจาํนวน 

192.03 ลา้นบาท มูลค่าทางบญัชี  0.02 บาท วิธีการปรับปรุงของท่ีปรึกษาทางการเงินมีความ

แตกต่างจากวธีิของผูส้อบบญัชี ส่วนของผูถื้อหุน้จึงมีความแตกต่างกนั ดงันั้น หากบริษทัท่ี

ปรึกษาทางการเงินประเมินราคายติุธรรมใหม่ กจ็ะนาํมูลค่าทรัพยสิ์นของผูส้อบบญัชีตามงบ

การเงิน ปี 2559 มาเป็นฐานหาราคายติุธรรมโดยใชว้ิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดมี้

การปรับราคาในกรณีท่ีมีราคาประเมินท่ีสูงข้ึน (ผู้สอบบัญชีพจิารณาเฉพาะด้อยค่านํามา

ปรับปรุง) ท่ีปรึกษาทางการเงินกจ็ะปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรายการนั้น ดงันั้น จะทาํใหร้าคาประเมิน

ราคายติุธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินกจ็ะเท่าเดิมจากท่ีใชง้บไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นฐาน นัน่คือ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินกจ็ะปรับเฉพาะตวัเลขของมูลค่าท่ีประเมินทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนจากงบปี 2559 

4. ตน้ทุนในการประเมินมูลค่ากิจการค่อนขา้งสูง หากประเมินใหม่ทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีตน้ทุนท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนในขณะเดียวกนัแนวโนม้ราคาประเมินมูลค่ายติุธรรมไม่เปล่ียนแปลง ประกอบกบับริษทัฯ

เลง็เห็นแลว้วา่ การจดัสรรหุน้ไม่น่าใชร้ะยะเวลาเกิน 3 เดือน ราคาท่ีบริษทัปรึกษาทางการเงิน

ประเมินไวไ้ม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆท่ีมีนยัสาํคญั แต่อยา่งไรกดี็ หากมีเหตุการณ์ใด ๆท่ีอาจส่งผล
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กระทบต่อฐานะการดาํเนินงานและฐานะกิจการของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางคณะกรรมการก็

จะใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินทาํการประเมินมูลค่ากิจการใหม่ในทนัที  

ทั้งน้ี จากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา่วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมมี 2 
วิธีคือ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี และวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of The Part) (บริษทัฯไดเ้ผยแพร่
รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการประเมินกิจการ ผา่น Website  www.aqestate.com)  
แต่ในการกาํหนดราคายติุธรรมนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหใ้ชว้ิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เน่ืองจาก
บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ ดงันั้นวิธีน้ีจึงสามารถสะทอ้นมูลค่าของกิจการได้
เหมาะสมกวา่วิธีอ่ืน ๆ   

ในการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชีเป็นการนาํมูลค่าตามบญัชีของงบการเงิน
รวมงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ปรับปรุงดว้ยราคาประเมินท่ีดินและอาคาร เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่า
ตลาดหรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ๆโดยราคาประเมินของสินทรัพยต่์าง ๆนั้นจดัทาํข้ึนโดยบริษทั
ประเมินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต.  และปรับปรุงดว้ยมูลค่าหน้ีสินจากคดีความกบัธนาคารกรุงไทย
ในกรณีฐาน จากนั้นปรับปรุงดว้ยค่าก่อสร้างเพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ีประเมิน
มูลค่าสินทรัพย ์รวมถึงรายการขาดทุนจากการซ้ือขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนัในอดีต โดยผลสรุปไดด้งัน้ี 

1. การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.33 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาประเมินทรัพยสิ์น
ของบริษทั 

2. การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีลดลง จาํนวน 2,989.96 ลา้นบาท เน่ืองจากประมาณการมูลค่า
ความเสียหายตามคาํพิพากษาคดีอาญา โดยใชร้าคาประเมินท่ีดินหลกัประกนัท่ีดินแปลง 
4,300 ไร่ หกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ (มูลค่าความเสียหายสุทธิท่ีประเมิน(กรณีฐาน) เท่ากบั 4,685.76 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
แลว้ จาํนวน 1,695.81 ลา้นบาท ดงันั้นจึงเหลือมูลค่าหน้ีสินท่ีตอ้งปรับปรุงเพิ่มอีก 2,989.96 
ลา้นบาท จึงจะครบมูลค่าความเสียหาย 4,685.77 ลา้นบาท) 

3. การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีลดลงจาํนวน 130.80 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัจ่ายค่าก่อสร้าง
เพิ่มเติมระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จนถึงวนัท่ีประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ 

4. การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีลดลงจาํนวน 37.60 ลา้นบาท เน่ืองจากในอดีต บริษทัมีการขาย
สินทรัพยใ์หก้บับริษทัในกลุ่มในราคาตํ่ากวา่ทุน  

5. มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 จาํนวน 3,751.13 ลา้นบาท เม่ือปรับปรุงตาม
รายการในขอ้ 1-4 แลว้ จะมีมูลค่าบญัชีหลงัปรับปรุงเท่ากบั 596.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ราคาหุน้เท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้) 

   คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินไดพ้ิจารณารายละเอียดและเสนอผลการ
พิจารณาตามกฎเกณฑท่ี์เป็นไปตามประกาศของ กลต. และหากคณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัสรรในราคา
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ยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาการเงินท่ี กลต.ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษทัก็เห็นว่า ราคาท่ีท่ี
ปรึกษาทางการเงินประเมินมาก็เป็นวิธีท่ีใช้กนัโดยปกติทัว่ไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสมมุติฐานท่ี
นาํมาใชป้ระกอบการพิจารณานั้น ไม่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใด ๆ 
ท่ีจะพิจารณาได้ว่าราคาประเมินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบ อนัจะทาํให้คณะกรรมการบริษทัไม่
สามารถรับราคาดงักล่าวของท่ีปรึกษาทางการเงิน ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นดว้ยกบัราคา
ประเมินของท่ีปรึกษาการเงินดงักล่าว 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายสมชาย  มีเสน)     (ดร.สุทศัน์ จนัก่ิงทอง) 
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