เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่ง ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เรื่ อง

ชี ้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับทางเลือกเพิ่มทุน ฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2560 รับทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริ ษทั ชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการเพิ่มทุน
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุ น้ จะได้รับ รายละเอียด PP และการชําระหนี้ตามคําสัง่ ศาลฯ 10,004 ล้าน เพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงขอชี้แจงข้อมูลตามที่สอบถามมา ดังต่อไปนี้
1. คําถาม ข้ อที่ 1 ตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้บริ ษทั เปิ ดเผยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อมีการเพิม่ ทุน แต่กรณี ของบริ ษทั เป็ นการให้ขอ้ มูลข้อดี-ข้อเสี ยของการเพิม่
ทุนในแต่ละแบบ จึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ว่ามีมติเห็นชอบเพิ่มทุน
แบบใด พร้อมเหตุผลสนับสนุน
ตอบคําถาม คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับการเพิม่ ทุนทั้งสองแนวทาง แต่ เห็นชอบการเพิม่
ทุนแนวทางที่ 2 การเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ก่อนการเพิม่ ทุนให้ แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บริ ษทั ทราบจํานวนเงินที่แน่นอนที่จะ
ได้จากการระดมทุนภายในระยะเวลาที่จาํ กัด
จึงจะสามารถเจรจาและตกลงเงื่อนไขการชําระ
ค่าเสี ยหายตามคําพิพากษากับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ตามกรอบเวลาที่
ธนาคารกําหนด สําหรับรายละเอียดของขั้นตอนการเพิม่ ทุน ข้อดีและข้อเสี ยนั้น บริ ษทั ได้แจ้งใน
หนังสื อที่ตล.17/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการบริ ษทั ขอชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการเพิม่ ทุนนี้แล้ว แต่เนื่องจากขณะนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) มีหนังสื อเลขที่ กลต.พษ.
424/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดย กลต. ให้ขอ้ สังเกตุในเรื่ องของความเพียงพอของข้อมูลที่
เปิ ดเผยเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ และภายหลังการหารื อกับกลต. เพื่อชี้แจงถึงความ
จําเป็ นของการดําเนินการของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั จึงเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรที่จะได้มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนั้นในการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นชอบเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านมีสิทธิลงมติได้ท้ งั
วาระการเพิม่ ทุนแบบที่ 1 และวาระการเพิม่ ทุนแบบที่ 2 โดยในแต่ละวาระสามารถเลือกลงมติ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากธนาคารลงวันที่
5 เมษายน 2560 แจ้งให้บริ ษทั ชําระหนี้ตามคําพิพากษาภายในเดือนมิถุนายน 2560 มิฉะนั้นจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ดังนั้น เมื่อบริ ษทั ยังไม่สามารถเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาเพิ่มทุนได้อนั เนื่องจากเหตุที่ช้ ีแจงข้างต้น
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จึงได้เข้าพบกับผูบ้ ริ หารของ
ธนาคารเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพื่อชี้แจงให้ธนาคารรับทราบว่าบริ ษทั อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
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เพิ่มทุนและหากไม่มีขอ้ ขัดข้องใดเพิ่มเติมแล้ว บริ ษทั เชื่อว่าจะสามารถระดมทุนในเบื้องต้นได้เพียง
พอที่จะชําระหนี้แก่ธนาคาร และหรื อร่ วมกําหนดเงื่อนไขการชําระหนี้ได้ โดยในชั้นนี้ ธนาคาร
รับทราบและสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริ ษทั อีกทั้งยังกําหนดนัดประชุมกับธนาคารครั้งต่อไปใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ภายหลังทราบผลการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่จะพิจารณาผลการเพิ่มทุนดังกล่าว
ด้วยกําหนดเวลาที่จาํ กัดในข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าแนวทางการเพิม่ ทุนแบบที่ 2 จะ
ช่วยให้บริ ษทั สามารถระดมทุนได้ สอดคล้องกับกําหนดเวลาชําระค่าเสี ยหายตามคําพิพากษาต่อ
ธนาคารได้
และที่สาํ คัญที่สุด คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นว่า แนวทางการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เดิมก็เป็ นแนวทางที่ดีหากได้รับการสนับสนุนในการจองซื้อและเห็นด้วยกับการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนในการจองซื้อหรื อจองซื้อแล้วไม่ได้ครบตามจํานวนหรื อเพิ่ม
ทุนได้เป็ นจํานวนที่นอ้ ย บริ ษทั ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในการชําระหนี้ได้ กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อ
ไปแล้วก็จะมีความเสี่ ยงที่บริ ษทั จะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ตอ้ งประสบภาวะที่ถูกยึดทรัพย์
ขายทอดตลาดชําระหนี้ไม่เพียงพอและจะเข้าสู่ สภาวะที่ตอ้ งฟื้ นฟูกิจการซึ่งในที่สุดก็จะสร้างความ
เสี ยหายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้อและเป็ นการทําลายความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่
บริ ษทั จะต้องจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้ในลําดับถัดไป ทําให้บริ ษทั มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างยากในการ
จัดสรรหุ น้ ขายให้กบั นักลงทุนเฉพาะเจาะจงต่อไปอีกด้วย
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและเลือกแนวทางเพิม่ ทุนแบบที่
2 แต่ อย่ างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ เสนอแนวทางเลือกให้ แก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกตัดสิ นใจ จึง
ได้ กาํ หนดเป็ นแนวทางการเพิม่ ทุนแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 เป็ นการคืนอํานาจให้ ผ้ ูถือหุ้นตัดสินใจ
คําถาม ข้ อที่ 2 ตามทีบ่ ริษทั จะนําเงินทีไ่ ด้ รับจากการเพิม่ ทุนส่ วนใหญ่ ไปชําระหนีธ้ นาคาร แต่ จากคํา
พิพากษาของศาลฯ

ให้ บริษัทร่ วมกับจําเลยรายอืน่ คืนเงินให้ กบั ธนาคาร

ประกอบกับทีป่ ระชุ ม

คณะกรรมการบริษัท อนุมัตใิ ห้ บริษัทเข้ าทําสั ญญาจัดการทรัพย์ สินและแบ่ งผลประโยชน์ เพือ่ ให้ บริษัท
เป็ นผู้มีอาํ นาจเบ็ดเสร็จในการประนอมหนีร้ วมถึงการบริหารจัดการขายทีด่ ินทีเ่ ป็ นหลักประกัน
(รายละเอียดปรากฏตามข่ าว AQ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) ขอให้ บริษัทชี้แจงข้ อมูลดังนี้
คําถามข้ อที่ 2.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถึงประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะได้ รับจากการเพิม่ ทุน
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ตอบคําถาม คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั จําเป็ นต้องเพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ได้มาแก้ไขปั ญหาการ
ชําระค่าเสี ยหายจํานวน

10,004

ล้านบาทตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รง

ตําแหน่งทางการเมือง แม้วา่ หนี้ดงั กล่าวบริ ษทั มีฐานะเป็ นหนี้รว่มและเป็ นมูลหนี้เดียวกับที่ธนาคาร
ฟ้ องคดีแพ่งต่อบริ ษทั โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรี ยล พาร์ค จํากัด (มูลหนี้รวมประมาณ 20,000
ล้านบาท ทุนทรัพย์ 10,274 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 8,369 ล้านบาทซึ่งมี
ที่ดิน 4,300 ไร่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั โกลเด้นฯ เป็ นหลักประกัน ในส่ วนคดีน้ ี ศาลยังไม่ได้มีคาํ พิ
พาษา อยูร่ ะหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ทําให้ที่ดินส่ วนนี้ติดเป็ นหลักประกันคดีแพ่งอยู่ สําหรับ
เรื่ องการบังคดีธนาคารเท่านั้นที่เป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกที่จะบังคับจากหลักประกันที่ติดจํานองนั้นก่อน หรื อ
บังคับจากจําเลยในคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาฯ ซึ่งหากบริ ษทั ไม่ติดต่อธนาคารฯและตกลงที่จะ
ชําระหนี้

ธนาคารมีโอกาสที่จะเลือกบังคับชําระหนี้จากบริ ษทั ตามคําพิพากษาศาลฏีกาฯ ก่อนที่จะ

บังคับจากหลักประกันที่อยูก่ บั ธนาคาร เนื่องจากปั จจุบนั คดีแพ่งยังไม่ได้ตดั สิ น ซึ่งโดยข้อกฎหมาย
แล้ว ธนาคารมีสิทธิที่จะบังคับจากทรัพย์ของบริ ษทั ได้ต้ งั แต่วนั ที่ศาลฎีกาฯมีคาํ พิพากษาแล้ว แต่
เนื่องจากจะส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อบุคคลในวงกว้าง ด้วยเหตุน้ ีธนาคารจึงกรุ ณายังไม่ดาํ เนินการ
กับทรัพย์สินใดๆของบริ ษทั จนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ยังไม่ดาํ เนินการใดๆหรื อยังไม่มี
แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ดงั กล่าวอย่างชัดเจนให้แก่ธนาคารภายในเดือน มิถุนายน 2560 ตาม
หนังสื อธนาคารลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ธนาคารจะดําเนินการตามกฎหมาย บริ ษทั อาจถูกบังคับยึด
ทรัพย์ได้

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมก่อให้เกิดผลเสี ยอย่างร้ายแรงกับบริ ษทั เป็ นอย่างมาก

ทรัพย์สินที่เป็ นโครงการที่กาํ ลังขายอยูใ่ นปัจจุบนั ก็ตอ้ งหยุดชะงัก
ปัญหาขาดสภาพคล่อง

การขาดความเชื่อมัน่ ของลูกค้า

ตลอดจนปั ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย

ทั้งหมดออกขายทอดตลาดแล้ว

และถึงแม้วา่ จะถูกยึดทรัพย์

ก็ยงั ไม่ได้จาํ นวนเงินที่เพียงพอที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษาได้

เนื่องจากทรัพย์สินของบริ ษทั ณ.วันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดสิ นทรัพย์จาํ นวน 5,973.68 ล้านบาท
แม้ถูกบังคับขายก็คงไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯได้

และหากเกิดเหตุการณ์น้ ี

ขึ้น บริ ษทั ย่อมต้องเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการหรื อล้มละลาย ซึ่งย่อมทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ทั้งหมดเสี ยหาย
แต่หากบริ ษทั สามารถเพิ่มทุนเพื่อชําระหนี้ได้บริ ษทั และธนาคารอาจร่ วมกันเจรจาไกล่เกลี่ย
รวมหนี้ คดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั ได้กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อ ธนาคารจะพิจารณาให้
บริ ษทั วางแผนการชําระและอาจอนุ ญาตให้นาํ ที่ดินหลักประกันออกขายได้ และหากมีเงินจากการ
เพิ่มทุนเหลือพอ บริ ษทั ยังจะสามารถดําเนิ นธุ รกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง อันจะช่ วยให้มูลค่าส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ดีข้ ึนตามลําดับ
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คําถามข้ อที่ 2.2 ภาระหนีใ้ นส่ วนของบริษัทที่ต้องรับผิดชอบตามคําสั่ งศาลฯ ในฐานะเป็ นจําเลยร่ วม
ทั้งนีภ้ าระหนีด้ ังกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือไม่ อย่ างไร
ตอบคําถาม ศาลพิพากษาบุคคลและนิ ติบุคคลรวม 27 คนโดยบริ ษทั ถูกเป็ นจําเลยร่ วมที่ 20 แม้ว่า
บริ ษทั จะเป็ นหนึ่ งในจําเลยร่ วมในคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาโดยต้อง ร่ วมกับจําเลยที่ 25 และ
จําเลยที่ 26 และร่ วมรับผิดชอบเงิน จํานวน 10,004 ล้านบาท ส่ วนที่บริ ษทั โกเด้น เทคโนโลยี่ อินดัส
เตรี ยส พาร์ ค จํากัด ต้องรับผิดชอบ จํานวน 8,818.73 ล้านบาท เนื่ องจากหลักประกัน 4,300 ไร่ (เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั โกลเด้นฯ) ยังติดคดี แพ่งกับธนาคาร ยังไม่ได้พิพากษา ที่เรี ยนชี้ แจงข้างต้น
ธนาคารมีสิทธิ เลือกบังคับจากหลักประกันหรื อบังคับจากจําเลยตามคําพิพากษาคดีอาญา และโดย
ปกติ โจทก์มกั จะบังคับจากจําเลยที่มีศกั ยภาพก่อน บริ ษทั ในฐานะบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ่ มมีโอกาสที่จะถูกเรี ยกชําระหนี้ ก่อนจําเลยที่เหลือซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดและบุคคล
แม้ว่าภายหลังบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเรี ยกชําระจากจําเลยรายอื่นๆให้ชาํ ระหนี้ ในส่ วนที่เกิ นกว่าส่ วนที่
บริ ษทั พึงรับภาระก็ตาม(จําเลยที่ 3 จําเลยที่ 22 และที่ 27 รับผิดชอบจํานวน 9,554.47 ล้านบาท ส่ วน
จําเลยที่ 12 ถึงจําเลยที่ 17 และ จําเลยที่ 21, 23 ,24 ร่ วมรับผิด จํานวน 8,814.73 ล้านบาท บริ ษทั โกล
เด้นฯ จําเลยที่ 19 ร่ วม จําเลยที่ 2,4,5,8 ถึง 11 ร่ วมรับผิดจํานวน 8,368.73 ล้านบาท ก็ไม่เป็ นที่ปรากฎ
ชัดว่าจําเลยที่เหลือจะมีศกั ยภาพในการชําระคืนหนี้ แก่บริ ษทั ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าหากบริ ษทั ถูก
บังคับชําระหนี้ จาํ นวน 10,004 ล้านบาทย่อมทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ติดลบเป็ นจํานวน
4,653 ล้านบาท (จากงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,751 ล้านบาท
โดยมีการตั้งสํารองหนี้ตามคําพิพากษาไว้ประมาณ 1,600 ล้านบาท (ที่ดินประเมินราคาที่ 12,749 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) หากถูกบังคับหนี้ท้ งั จํานวน บริ ษทั จะมี
ภาระหนี้ เพิ่มทันทีประมาณ 8,404 ล้านบาท) และบริ ษทั จําเป็ นต้องเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คําถามข้ อที่ 2.3 ขั้นตอนและความคืบหน้ าการขายทีด่ ินดังกล่าว
ตอบคําถาม การขายที่ดิน ยังไม่มีความคืบหน้า โดยบริ ษทั ยังไม่สามารถตกลงกับผูซ้ ้ื อที่ดินรายใด
ได้ เนื่ องจากธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ จาํ นองเท่านั้นที่จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ กาํ หนดเงื่อนไขของการขาย
ที่ดินดังกล่าว ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการหารื อแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้กบั ธนาคาร โดยยัง
ไม่มีขอ้ ยุติ โดยธนาคารกําหนดเงื่อนไขว่า ธนาคารต้องการความชัดเจนในเรื่ องแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอในการชําระค่าเสี ยหายก่อนที่จะเสนอเข้าคณะกรรมการของธนาคาร ดังนั้น จึงเป็ นเหตุผล
สําคัญที่บริ ษทั จําเป็ นต้องเพิ่มทุนในคราวนี้
คํ าถาม ข้ อ ที่ 3 ตามที่ บ ริ ษั ท ระบุ ว่า การเพิ่ ม ทุ น ให้ PP บริ ษั ท จะสามารถติ ด ต่ อ นั ก ลงทุ น และ
สามารถจัด สรรเพิ่มทุ น ให้ แก่ PP ภายใน 1 สั ปดาห์ ห ลังจากได้ รับอนุ มัติจากที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้ น
ประกอบกับ การเพิ่มทุ น ให้ PP 100,000 ล้ านหุ้ น เป็ นจํานวนที่มีนั ยสํ าคัญ และส่ งผลกระทบต่ อ
สั ดส่ วนการถือหุ้ นของผู้ถือหุ้ นอย่ างมาก(Control Dilution) จึงขอให้ บริ ษัทเปิ ดเผยรายละเอียด
PP เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ เช่ น ชื่อและข้ อมูลของผู้ถือ
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หุ้ น ที่ จะได้ รับ จัด สรร ความสั มพัน ธ์ กับบริ ษั ท กรรมการ ผู้ บริ ห าร หรื อผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ ของกลุ่ม
บริษัท เป็ นต้ น
ตอบคําถาม ข้ อที่ 3 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดต่อนักลงทุนหลายรายที่มีศกั ยภาพและสนใจที่จะเข้า
ร่ วมทุน โดยอยูใ่ นระหว่างการให้ขอ้ มูลของบริ ษทั เพื่อให้นกั ลงทุนได้พิจารณาเตรี ยมไว้ล่วงหน้า
ก่อน โดยมีผลตอบรับเบื้องต้นที่ดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมติ
การเพิ่มทุนยังไม่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และยังมีความไม่แน่นอนว่า ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะเลือกการเพิ่มทุนเป็ นแบบใด ดังนั้น ณ ปั จจุบนั นักลงทุนจึงยังไม่ยนื ยันการเข้าร่ วมลงทุนใน
บริ ษทั ได้ในขณะนี้ บริ ษทั จึงยังไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อและข้อมูลของบุคคลที่บริ ษทั ติดต่อให้กบั ผู ้
ถือหุน้ ได้ทราบ
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั จัดสรรหุ ้นแก่ นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว คณะกรรมการ
บริ ษทั ขอยืน ยัน ว่าจะดําเนิ นการต่างๆอย่างรอบคอบในการจัดสรร เพื่อไม่ให้บุคคลที่ ได้รับการ
จัดสรรเกี่ ยวข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขาย
หุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) มีท้ งั บุคคล นิ ติบุคคล และหรื อนักลงทุน
สถาบัน ที่ศกั ยภาพเพียงพอในด้านการเงินทุน ที่จะมีส่วนช่ วยสนับสนุ นเงินทุนในอนาคตให้กบั
บริ ษทั ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั บริ ษทั ฯ เป็ นนักลงทุนที่อาจจะมีระยะเวลาการลงทุนกับบริ ษทั
ฯในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ที่ ไม่ ใช่ นักลงทุ นระยะสั้น ซึ่ งบริ ษ ทั อาจจะต้องเจรจาอี กครั้ งหนึ่ ง แต่
อย่างไรก็ต าม กรอบในการพิ จ ารณานักลงทุ น ข้างต้น อาจปรั บ เปลี่ ยนหรื อ เปลี่ ย นแปลงในการ
พิจารณาในแต่ละครั้ งที่มีการจัดสรร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาจากความจําเป็ น
หรื อเหตุผลอื่ น เพื่อความเหมาะสมโดยมุ่ งเน้น ถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษ ทั ฯและผูถ้ ื อหุ ้น เป็ น
สําคัญ
คํ าถาม ข้ อ ที่ 4 .ขอให้ เปิ ดเผยสมมุ ติ ฐ านสําคัญ และวิ ธี ก ารกําหนดราคา เสนอขายหุ ้ น รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาดังกล่าว
ตอบคําถาม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้น
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯเสนอให้ที่ประชุมผุถ้ ือหุ น้ เลือกแบบการเพิ่มทุน 2 แบบ คือ
การเพิม่ ทุนแบบที่ 1
1.จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม(Right Offering)จํานวน 125,000 ล้านหุ ้น สําหรับราคา
ที่จะเสนอขาย (1) ราคาตลาดโดยคํานวณจากราคาถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทํา
การติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่เกิน
50% แต่ในขณะนี้ หุ้นของบริ ษทั ไม่สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้เนื่ องจากหุ ้นบริ ษทั อยู่ในช่ วง
หยุดทําการซื้ อขาย บริ ษทั ต้องหาราคาในลําดับถัดไป (2) โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นการหาราคาที่กาํ หนด
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โดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั
ณ ระดับราคาที่ตอ้ งการ (book building) ระยะเวลาที่หาราคา Book Building หลังจากผ่านการอนุมตั ิ
ผูถ้ ือหุ ้น จะใช้เวลาดําเนิ นการ 5-7 วัน เหตุที่ขณะนี้ บริ ษทั ยังไม่จดั ทําราคา Book Building ณ ตอนนี้
เนื่ องจากบริ ษทั สามารถรอความชัดเจนของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนจึงจะดําเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั
หลักทรัพย์ ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุ น้ และกําหนดราคาขาย บริ ษทั ฯจะนําราคา
Book building มาพิจารณาในการจัดสรร แต่ในกรณี ที่ราคาตลาดอ้างอิง(1) และราคา Book Building
(2) มิ ไ ด้ส ะท้อ นถึ งมู ล ค่ าหุ ้ น ที่ แ ท้จ ริ งของหุ ้น ได้ บริ ษ ัท ใช้ราคาที่ ป ระเมิ น โดยบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินมาร่ วมประกอบการพิจารณาด้วย บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ว่าจ้าง
บริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบทาง ก.ล.ต
เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าหุ ้นในเบื้องต้นเพื่อให้เป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบราคาเบื้องต้น โดย
ราคาประเมินมูลค่าหุ ้นราคา 0.05 บาท (บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายงานความเห็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
เกี่ ยวกั บ การประเมิ น กิ จการ ผ่ า น Website www.aqestate.com) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ณ .วั น ที่
คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ ให้จดั สรรหุ ้น เพิ่มทุ น และกําหนดราคาขาย คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะ
พิจารณาทบทวนราคาขายอีกครั้ง
2. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (AQ-W4) จํานวน
68,837,341,768 หน่วย ใก้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
3.หุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement)จํานวน 100,000 ล้านหุ ้นโดยผูถ้ ือหุ ้น
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผู ้
กําหนดราคาขายและจํานวนหุ น้ ที่จดั สรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาที่จะเสนอขาย (1) ราคาตลาดโดย
คํานวณจากราคาถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทํา
การติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่เกิน 10% ในขณะนี้ หุ้นของบริ ษทั ไม่
สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้เนื่ องจากหุ ้นบริ ษทั อยูใ่ นช่วงหยุดทําการซื้ อขาย บริ ษทั ต้องหาราคา
ในลําดับถัดไป (2) โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นการหาราคาที่กาํ หนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุน
สถาบัน แสดงความประสงค์ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษ ัท ณ ระดับ ราคาที่ ต ้อ งการ (book
building) ระยะเวลาที่ ห าราคา Book Building จัด สรรหลังจากผ่านการอนุ ม ัติผูถ้ ื อหุ ้น จะใช้เวลา
ดําเนิ นการ 5-7 วัน เหตุที่ขณะนี้ บริ ษทั ยังไม่จดั ทําราคา Book Building ณ.ตอนนี้ เนื่ องจากบริ ษทั
สามารถรอความชัดเจนของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนจึงจะดําเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์ ณ.
วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุน้ และกําหนดราคาขาย บริ ษทั ฯจะนําราคา Book Building
มาพิ จารณาในการจัด สรร แต่ ในกรณี ที่ ราคาตลาดอ้างอิ ง(1) และราคา Book Building (2 ) มิ ไ ด้
สะท้อนถึงมูลค่าหุ ้นที่แท้จริ งของหุ ้นได้ บริ ษทั ใช้ราคาที่ประเมินโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน
มาร่ วมประกอบการพิจารณาด้วย บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอส 14
แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี ที่ ได้รับความเห็นชอบทาง ก.ล.ต เป็ นบริ ษทั
ประเมิ น มู ล ค่ าหุ ้ น ในเบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้ เป็ นข้อ มู ล ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้รับ ทราบราคาเบื้ อ งต้น โดยราคา
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ประเมินมูลค่าหุ น้ ราคา 0.05 บาท (บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับ
การประเมินกิจการ ผ่าน Website www.aqestate.com) อย่างไรก็ตาม ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มี
มติให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุน และกําหนดราคาขาย คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะพิจารณาทบทวนราคาขาย
อีกครั้ง
4. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม(Right Offering)ตามข้อ 1
และ จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement) ข้อ 3.นํามาจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม(Right Offering) ราคาเสนอขายจะไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้ น เดิ ม (Right Offering)ตามข้อ 1 และ ราคาเสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement) ข้อ 3
การเพิม่ ทุนแบบที่ 2
1. หุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement)จํานวน 100,000 ล้านหุ ้นโดยผูถ้ ือ
หุ น้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ฯเป็ นผูก้ าํ หนดราคาขายและจํานวนหุ ้นที่ จดั สรร โดยมีระยะเวลา 1 ปี ราคาที่จะเสนอขาย (1)
ราคาตลาดโดยคํานวณจากราคาถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน
แต่ ไม่ เกิ น 15 วัน ทําการติ ด ต่ อกัน ก่ อนวัน กําหนดราคาเสนอขาย โดยมี ส่วนลดไม่ เกิ น 10%
ในขณะนี้ หุ้นของบริ ษทั ไม่สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้เนื่ องจากหุ ้นบริ ษทั อยูใ่ นช่วงหยุดทํา
การซื้ อขาย บริ ษทั ต้องหาราคาในลําดับถัดไป (2) โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นการหาราคาที่กาํ หนดโดย
ผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั
ณ ระดับราคาที่ ตอ้ งการ (book building) ระยะเวลาที่ ห าราคา Book Building จัดสรรหลังจาก
ผ่านการอนุ มตั ิผถู ้ ือหุ ้น จะใช้เวลาดําเนิ นการ 5-7 วัน เหตุที่ขณะนี้ บริ ษทั ยังไม่จดั ทําราคา Book
Building ณ.ตอนนี้ บริ ษทั สามารถรอความชัดเจนของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนจึงจะดําเนิ นการ
ว่าจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์ ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุ ้นและกําหนดราคาขาย
บริ ษทั ฯจะนําราคา Book Building มาพิจารณาในการจัดสรร แต่ในกรณี ที่ราคาตลาดอ้างอิง(1)
และราคา Book Building (2 ) มิ ได้ส ะท้อนถึ งมูลค่าหุ ้น ที่ แ ท้จริ งของหุ ้นได้ บริ ษ ทั ใช้ราคาที่
ประเมินโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินมาร่ วมประกอบการพิจารณาด้วย บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ว่าจ้าง บริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ใน
บัญ ชี ที่ ได้รับความเห็ นชอบทาง ก.ล.ต เป็ นบริ ษ ทั ประเมิ น มูลค่าหุ ้น ในเบื้ องต้น เพื่อให้เป็ น
ข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบราคาเบื้องต้น โดยราคาประเมินมูลค่าหุ ้นราคา 0.05 บาท (บริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ รายงานความเห็ น ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น เกี่ ยวกับ การประเมิ น กิ จการ ผ่าน Website
www.aqestate.com) อย่างไรก็ตาม ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุน และ
กําหนดราคาขาย คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะพิจารณาทบทวนราคาขายอีกครั้ง
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2. ออกและเสอนขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (AQ-W4) จํานวน
56,337,341,768 หน่วย ใก้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
3. หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม(Right Offering)จํานวน 125,000 ล้านหุน้ สําหรับราคาที่จะ
เสนอขาย (1) ราคาตลาดโดยคํานวณจากราคาถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทํา
การติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยมีส่วนลดไม่
เกิน 50% แต่ในขณะนี้หุน้ ของบริ ษทั ไม่สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงได้เนื่องจากหุน้ บริ ษทั อยู่
ในช่วงหยุดทําการซื้อขาย บริ ษทั ต้องหาราคาในลําดับถัดไป (2) โดยบริ ษทั ฯดําเนินการหาราคา
ที่กาํ หนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสถาบันแสดงความ ประสงค์ที่จะซื้อหุน้ ที่ออก
ใหม่ของบริ ษทั ณ ระดับราคาที่ตอ้ งการ (book building) ระยะเวลาที่หาราคา Book Building
หลังจากผ่านการอนุมตั ิผถู ้ ือหุน้ จะใช้เวลาดําเนินการ 5-7 วัน เหตุที่ขณะนี้บริ ษทั ยังไม่จดั ทําราคา
Book Building ณ.ตอนนี้ เนื่องจากบริ ษทั สามารถรอความชัดเจนของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
จึงจะดําเนินการว่าจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์ ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุน้ และ
กําหนดราคาขาย บริ ษทั ฯจะนําราคาBook building มาพิจารณาในการจัดสรร แต่ในกรณี ที่ราคา
ตลาดอ้างอิง(1) และราคา Book Building (2) มิได้สะท้อนถึงมูลค่าหุน้ ที่แท้จริ งของหุน้ ได้ บริ ษทั
ใช้ราคาที่ประเมินโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินมาร่ วมประกอบการพิจารณาด้วย บริ ษทั ได้
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่อยูใ่ นบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบทาง ก.ล.ต เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าหุน้ ในเบื้องต้น
เพื่อให้เป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบราคาเบื้องต้น โดยราคาประเมินมูลค่าหุน้ ราคา 0.05 บาท
(บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับการประเมินกิจการ
ผ่าน
Website www.aqestate.com) แต่อย่างไรก็ตาม ณ.วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั สรรหุน้
เพิ่มทุน และกําหนดราคาขาย คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะพิจารณาทบทวนราคาขายอีกครั้ง
4. จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement)ตาม
ข้อ 1 และ จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ อื หุน้ เดิม(Right Offering) ข้อ 3.นํามาจัดสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม(Right Offering) ราคาเสนอขายจะไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม(Right
Offering)ตามข้อ 3 และ ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด(Private Placement) ข้อ 1
บริ ษทั สามารถนําราคายุติธรรมโดยที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน ราคา 0.05 บาท มาร่ วมการพิจารณา
ในการกําหนดราคาขายด้วย เนื่องจากในการกําหนดราคาเสนอขายต้องเป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่
ดีที่สุดของบริ ษทั
แต่การใช้เวลาในการประเมินโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินจะต้องใช้ระยะ
เวลานาน บริ ษทั ฯจึง ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาการเงินก่อน เพื่อเตรี ยมพร้อมในการหาราคายุติธรรม
ไว้หากมีความจําเป็ นต้องใช้เวลาจัดสรร บริ ษทั จึงได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่
ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบทาง ก.ล.ต โดยว่าจ้างตั้งแต่วนั ที่ 6 ธันวาคม
2559 กว่าจะดําเนินการประเมินราคาหุน้ แล้วเสร็ จในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ต้องใช้ระยะเวลา
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เกือบ 6 เดือนสาเหตุจากที่บริ ษทั มีทรัพย์สินหลายชิ้นที่ตอ้ งประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีท้ งั ที่
ดําเนินการโครงการอยู่ และเป็ นที่ดินแปลงใหญ่อยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล และต่างจังหวัด วันที่
ในเล่มประเมินทรัพย์สินที่ใช้ประกอบในการประเมินอยูใ่ นช่วง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่
5 พฤษภาคม 2560 และยังมีบริ ษทั ย่อยอีก 12 บริ ษทั ทําให้มีขอ้ มูลต่างๆปริ มาณมาก ดังนั้นบริ ษทั ฯ
ต้องว่าจ้าง FA ก่อน เพื่อรองรับการจัดสรรที่จะเกิดขึ้นหลังจากประชุมผูถ้ ือหุน้ หากจําเป็ นที่ตอ้ งใช้
ราคาประเมินของที่ปรึ กษาทางการเงินแทนราคาตลาด ถ้าต้องรอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนแล้วจึง
ดําเนินการว่าจ้างที่ปรึ กษาการเงินก็จะไม่สามารถดําเนินการจัดสรรได้ทนั กับความต้องการใช้เงิน
กว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินจะประเมินราคาแล้วเสร็ จ ทางบริ ษทั จึงได้เปิ ดเผยราคาประเมินของที่
ปรึ กษาทางการเงินมาเพื่อเป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุน้ และนักลงทุนได้ตดั สิ นใจ แต่อย่างไรก็ตามสําหรับ
มูลค่าทรัพย์สินบางแปลงที่การประเมินมีอายุการประเมินมากกว่า 6 เดือนและทรัพย์สินแปลง
ดังกล่าวมีความผันผวนมากทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯอาจต้องทําการประเมินมูลค่าหุน้ ใหม่ ส่ งผล
ให้การประเมินมูลค่าหุน้ ของกิจการเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ว่าบริ ษทั ฯจะพิจารณากําหนดราคาขายอย่างรอบครอบ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั
มากที่สุด
และที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นขั้นตอนในการกําหนดราคาเสนอขายพร้อมทั้งเหตุผลที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการ
ว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินประเมินราคายุติธรรมและยังไม่ดาํ เนินการ Book Building ในปั จจุบนั
เหตุที่บริ ษทั ฯใช้ราคา 0.05 บาท มาใช้แทนราคาตลาดโดยไม่ประเมินใหม่ภายหลังบริ ษทั ได้ประกาศ
งบการเงินปี 2559 เนื่องจาก
1. ข้อมูลในการประมาณการของที่ปรึ กษาการเงินกับตัวเลขผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริ งในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2559 ใกล้เคียงกันมาก ไม่มีนยั สําคัญที่ทาํ ให้ราคาประเมินราคายุติธรรมมูลค่าหุน้ ของ
บริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นวิธีการประเมินที่ได้จาก Sum of the part จึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
(บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับการประเมินกิจการ
ผ่าน
Website www.aqestate.com)
2. วิธีการประเมินของที่ปรึ กษาการเงิน ที่ปรึ กษาการเงินไม่ได้เลือกวิธี Sum of the part เป็ นวิธีที่
เหมาะสม เนื่องจากประเมินแล้วได้มูลค่ายุติธรรมเพียง 0.03 บาท แต่ที่ปรึ กษาการเงินเลือกวิธี
ปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี เป็ นวิธีที่เหมาะสม ซึ่งวิธีดงั กล่าวได้จากการปรับปรุ งมูลค่าทรัพย์สินทาง
บัญชีโดยปรับราคาทรัพย์สินตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่งบริ ษทั เพิ่งว่าจ้างผูป้ ระเมิน
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ราคาทรัพย์สินไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รายงานการประเมิน
ทรัพย์สินดังกล่าวยังอยูภ่ ายในระยะเวลา 6 เดือน ตามเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป ดังนั้น ราคาประเมิน
ยุติธรรมดังกล่าวที่ใช้วิธีปรับปรับมูลค่าทางบัญชีน้ นั จึงยังเป็ นตัวเลขที่ยงั สะท้อนมูลค่ายุติธรรม
ของหุน้ ของบริ ษทั อยู่
3. หลักการประเมินของบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน อ้างอิงจากฐานตัวเลขส่ วนผูถ้ ือหุน้ ไตรมาสที
3/2559 โดยการปรับตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินจากเล่มประเมินของบริ ษทั ประเมินอิสระ(บริ ษทั ไนท์
แฟรงค์ ชาร์เตอร์(ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษทั เอส แอล สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ) ที่
ได้รับความเห็นชอบของ ก.ล.ต. โดยทรัพย์สินมีจาํ นวนหลายชิ้นมาก เล่มประเมินจะลงวันที่
ประเมินในช่วงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ได้นาํ ตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นราคายุติธรรม(หมายถึงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์ทุกชิ้นที่มีท้ งั
มูลค่าเพิ่มและมูลค่าลดลงมารวมกัน)ผลลัพท์ที่ได้มาปรับกับส่ วนผูถ้ ือหุน้ ณ.วันที่ 30 กันยายน
2559 จํานวน 3,751.13 ล้านบาท หลังจากการปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชีแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับ
596.06 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 0.05 บาท สําหรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคา
ยุติธรรมเดียวกันกับที่ปรึ กษาทางการเงินมาปรับปรุ งโดยการตั้งสํารองค่าเผือ่ มูลค่าทรัพย์สิน ตาม
มาตรฐานบัญชีผสู ้ อบบัญชีจะนําราคายุติธรรมเฉพาะที่ดอ้ ยค่ามาตั้งค่าเผือ่ มาปรับปรุ งในงบ
การเงินบริ ษทั ทําให้ส่วนงบการเงินส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าจํานวน
192.03 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชี 0.02 บาท วิธีการปรับปรุ งของที่ปรึ กษาทางการเงินมีความ
แตกต่างจากวิธีของผูส้ อบบัญชี ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หากบริ ษทั ที่
ปรึ กษาทางการเงินประเมินราคายุติธรรมใหม่
ก็จะนํามูลค่าทรัพย์สินของผูส้ อบบัญชีตามงบ
การเงิน ปี 2559 มาเป็ นฐานหาราคายุติธรรมโดยใช้วิธีปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี ทรัพย์สินที่ไม่ได้มี
การปรับราคาในกรณี ที่มีราคาประเมินที่สูงขึ้น
(ผู้สอบบัญชีพจิ ารณาเฉพาะด้ อยค่ านํามา
ปรับปรุง) ที่ปรึ กษาทางการเงินก็จะปรับมูลค่าทรัพย์สินรายการนั้น ดังนั้น จะทําให้ราคาประเมิน
ราคายุติธรรมของที่ปรึ กษาทางการเงินก็จะเท่าเดิมจากที่ใช้งบไตรมาส 3 ปี 2559 เป็ นฐาน นัน่ คือ
ที่ปรึ กษาทางการเงินก็จะปรับเฉพาะตัวเลขของมูลค่าที่ประเมินทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากงบปี 2559
4. ต้นทุนในการประเมินมูลค่ากิจการค่อนข้างสูง หากประเมินใหม่ทาํ ให้บริ ษทั ต้องมีตน้ ทุนที่เพิม่
สูงขึ้นในขณะเดียวกันแนวโน้มราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับบริ ษทั ฯ
เล็งเห็นแล้วว่า การจัดสรรหุน้ ไม่น่าใช้ระยะเวลาเกิน 3 เดือน ราคาที่บริ ษทั ปรึ กษาทางการเงิน
ประเมินไว้ไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆที่มีนยั สําคัญ แต่อย่างไรก็ดี หากมีเหตุการณ์ใด ๆที่อาจส่ งผล
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กระทบต่อฐานะการดําเนินงานและฐานะกิจการของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ทางคณะกรรมการก็
จะให้ที่ปรึ กษาทางการเงินทําการประเมินมูลค่ากิจการใหม่ในทันที
ทั้งนี้ จากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ ที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสมมี 2
วิธีคือ วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี และวิธีรวมส่ วนกิจการ (Sum of The Part) (บริ ษทั ฯได้เผยแพร่
รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับการประเมินกิจการ ผ่าน Website www.aqestate.com)
แต่ในการกําหนดราคายุติธรรมนั้น ที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ใช้วิธีปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี เนื่องจาก
บริ ษทั ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ดังนั้นวิธีน้ ีจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของกิจการได้
เหมาะสมกว่าวิธีอื่น ๆ
ในการประเมินมูลค่าตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชีเป็ นการนํามูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน
รวมงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ปรับปรุ งด้วยราคาประเมินที่ดินและอาคาร เพื่อให้สะท้อนมูลค่า
ตลาดหรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ๆโดยราคาประเมินของสิ นทรัพย์ต่าง ๆนั้นจัดทําขึ้นโดยบริ ษทั
ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. และปรับปรุ งด้วยมูลค่าหนี้สินจากคดีความกับธนาคารกรุ งไทย
ในกรณี ฐาน จากนั้นปรับปรุ งด้วยค่าก่อสร้างเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ประเมิน
มูลค่าสิ นทรัพย์ รวมถึงรายการขาดทุนจากการซื้อขายสิ นทรัพย์ระหว่างกันในอดีต โดยผลสรุ ปได้ดงั นี้
1. การปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น จํานวน 3.33 ล้านบาท เนื่องจากราคาประเมินทรัพย์สิน
ของบริ ษทั
2. การปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชีลดลง จํานวน 2,989.96 ล้านบาท เนื่องจากประมาณการมูลค่า
ความเสี ยหายตามคําพิพากษาคดีอาญา โดยใช้ราคาประเมินที่ดินหลักประกันที่ดินแปลง
4,300 ไร่ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (มูลค่าความเสี ยหายสุ ทธิที่ประเมิน(กรณี ฐาน) เท่ากับ 4,685.76
ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
แล้ว จํานวน 1,695.81 ล้านบาท ดังนั้นจึงเหลือมูลค่าหนี้สินที่ตอ้ งปรับปรุ งเพิ่มอีก 2,989.96
ล้านบาท จึงจะครบมูลค่าความเสี ยหาย 4,685.77 ล้านบาท)
3. การปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี ลดลงจํานวน 130.80 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั จ่ายค่าก่อสร้าง
เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์
4. การปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชีลดลงจํานวน 37.60 ล้านบาท เนื่ องจากในอดีต บริ ษทั มีการขาย
สิ นทรัพย์ให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มในราคาตํ่ากว่าทุน
5. มูลค่าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 จํานวน 3,751.13 ล้านบาท เมื่ อปรั บปรุ งตาม
รายการในข้อ 1-4 แล้ว จะมีมูลค่าบัญชี หลังปรับปรุ งเท่ากับ 596.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ราคาหุ น้ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ )
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินได้พิจารณารายละเอียดและเสนอผลการ
พิจารณาตามกฎเกณฑ์ที่เป็ นไปตามประกาศของ กลต. และหากคณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดสรรในราคา
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ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาการเงินที่ กลต.ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริ ษทั ก็เห็นว่า ราคาที่ที่
ปรึ กษาทางการเงินประเมิ นมาก็เป็ นวิธีที่ใช้กนั โดยปกติทวั่ ไปตามมาตรฐานวิชาชี พและสมมุติฐานที่
นํามาใช้ประกอบการพิจารณานั้น ไม่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใด ๆ
ที่จะพิจารณาได้ว่าราคาประเมิ นดังกล่ าวไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบ อันจะทําให้คณะกรรมการบริ ษทั ไม่
สามารถรับราคาดังกล่าวของที่ปรึ กษาทางการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติเห็ นด้วยกับราคา
ประเมินของที่ปรึ กษาการเงินดังกล่าว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย มีเสน)
กรรมการ

(ดร.สุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)
กรรมการ
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