


 

 

 

 
เลขที่ DM078/2019 
 

วนัท่ี  26 มีนาคม 2562 
 
เร่ือง ขอน าสง่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูครัง้ที่ 2 

เรียน   ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ฝ่ายก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 และผู้ ถือหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   

ตามที่ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้น าสง่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 14 
มีนาคม 2562 รวมทัง้ฉบบัแก้ไขลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 แล้วนัน้  เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงาน
ความเห็นดงักลา่ว จึงขอเปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และชีแ้จงข้อความตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 1/12 
 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

 

1. เพิ่มเติมข้อความในตารางสรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าที่ดนิ ของ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ านวน 10 รายการ หน้า 23 หวัข้อ 2.1.2. วิธีปรับปรุง

มูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ข้อความเดิม 

สรุปข้อมลูการประเมินมลูคา่ทีด่นิ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย จ านวน 10 รายการ 

ที่ รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันที่ประเมิน ผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที่ประเมิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

1.  ที่ดินจ านวน 18 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 64-2-61.0 ไร่

หมูท่ี่ 4 นิคอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท ต าบล

แพรกษา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดั

สมทุรปราการ (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2532 – 2542) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

15 พ.ย. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายบษุสง่ 

หรรษกลุ (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่ วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

627.77 

2.  

 
ที่ดินจ านวน 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 60-2-60.0 ไร่

หมูท่ี่ 9 ซอยเวลโกรว์ 12 โครงการนิคอตุสาหกรรม

เวลโกรว์ ถนนเทพรัตน ต าบลบางววั อ าเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2540) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

16 พ.ย 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดยนายบษุสง่ 

หรรษกลุ (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่ วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

436.68 

3.  ที่ดินจ านวน 10 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 1-0-4.8 ไร่ หมู่

ที่ 3 หมูบ้่านเมืองเอก บางป ูซอยเทศบาลบางป ู

ซอย 85 (หมูบ้่านเมืองเอก) ถนนสขุมุวิทสายเก่า 

(ทล.3) ต าบลบางป ูอ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2537) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

11 ธ.ค. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวิมล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่) นายธเนศ นรคิม 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ วฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

6.88 

4.  ที่ดินจ านวน 3 แปลง  เนือ้ที่ดินรวม 4-0-19.0 ไร่ 

เลขที่ 131 หมูท่ี่ 3 (ไมต่ิดเลขที่) โครงการเลคไซด์ 

วิลลา่ 3 ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2539 – 2541) 

บ้านพกั

พนกังาน 

12 ธ.ค. 2561 

 

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวิมล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่) นายธเนศ นรคิม 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ วฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

34.00 

 

5.  ที่ดินจ านวน 3 แปลง เนือ้ที่รวม 19,590 ตาราง

เมตร ตัง้อยูท่ี่ Bengaluru, Karnataka ประเทศ

อินเดีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2559) 

ศนูย์วิจยั 1 ธ.ค. 2561 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

323.351/  

6.  ที่ดินจ านวน  2 แปลง เนือ้ที่รวม 15,564.69 ตาราง

เมตร ตัง้อยูท่ี่ Gurugram, Haryana ประเทศอินเดีย 

(ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2552 และ 2554) 

โรงงาน 

ส านกังาน และ

ศนูย์วิจยั 

1 ม.ค. 2562 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

230.501/  

7.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 84.324  ตารางเมตร ที่อยู ่

Coesterweg 41,45, 47, 59494 Soest ประเทศ

เยอรมนี (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2556) 

ส านกังาน และ

ส านกังานให้เชา่ 

7 ธ.ค. 2561 

 

Kreishaus Soest 

Gutachterausschuss  
ราคา

ตลาด 

156.521/ 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 2/12 
 

ที่ รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันที่ประเมิน ผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที่ประเมิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

(หน่วยงานภายใต้การดแูลและ

ก ากบัโดยรัฐบาลประเทศ

เยอรมนี) 

8.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 333 ตารางเมตร ที่อยู ่Cadastral 

territory of Karlova Ves, municipality of Bratislava- 

borough of Karlova Ves, district of Bratislava IV. 

ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2547) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

3 ธ.ค. 2561 

 

Ing jan duris nam Sv   

Expert’s registration no.910656 

 

ราคา

ตลาด 

 

2.821/ 

9.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 72,264 ตารางเมตร ที่อยู ่the 

Priemyselna’ ulica in the industrial zone of 

Dubnica nad Vahom ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดิน

เม่ือปี  2550) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

6 ธ.ค. 2561 

 

Ing. Pavol Rosival, Ticha  

Expert’s registration no.912966 
ราคา

ตลาด 

 

72.021/ 

10.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 10,575 ตารางเมตร ที่อยู ่cadastral 

area and municipality of Liptovský Hrádok ประ

เทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2549 – 2551) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

29 ม.ค. 2562 Ing Dana Piatková  

Expert’s registration no.912731 
ราคา

ตลาด 

 

8.131/  

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปล่ียนอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทฯใช้ในการจดัท างบการเงิน 

 

ข้อความใหม่ 

สรุปข้อมลูการประเมินมลูคา่ทีด่นิ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย จ านวน 10 รายการ 

ท่ี รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันท่ีประเมนิ ผู้ประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

มูลค่าท่ีประเมนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

1.  ท่ีดนิจ านวน 18 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 64-2-61.0 ไร่หมู่ท่ี 

4 นิคอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท ต าบลแพรกษา 

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2532 – 2542) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

15 พ.ย. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายบษุสง่ หรรษ

กลุ (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่ 

วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

627.77 

2.  
 

ท่ีดนิจ านวน 2 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 60-2-60.0 ไร่หมู่ท่ี 

9 ซอยเวลโกรว์ 12 โครงการนิคอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 

ถนนเทพรัตน ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2540) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

16 พ.ย 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดยนายบษุสง่ หรรษ

กลุ (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่ 

วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

436.68 

3.  ท่ีดนิจ านวน 10 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 1-0-4.8 ไร่ หมู่ท่ี 3 

หมู่บ้านเมืองเอก บางป ูซอยเทศบาลบางป ูซอย 85 

(หมู่บ้านเมืองเอก) ถนนสขุมุวิทสายเก่า (ทล.3) ต าบล

บางป ูอ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

(ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2537) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

11 ธ.ค. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวมิล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่) 

นายธเนศ นรคมิ 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒุ ิวฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

6.88 

4.  ท่ีดนิจ านวน 3 แปลง  เนือ้ท่ีดนิรวม 4-0-19.0 ไร่ เลขท่ี 

131 หมู่ท่ี 3 (ไม่ตดิเลขท่ี) โครงการเลคไซด์ วิลลา่ 3 

ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2539 – 2541) 

บ้านพกัพนกังาน 12 ธ.ค. 2561 

 

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวมิล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่) 

นายธเนศ นรคมิ 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒุ ิวฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

34.00 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 3/12 
 

ท่ี รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันท่ีประเมนิ ผู้ประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

มูลค่าท่ีประเมนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

5.  ท่ีดนิจ านวน 3 แปลง เนือ้ท่ีรวม 19,590 ตารางเมตร 

ตัง้อยู่ท่ี Bengaluru, Karnataka ประเทศอินเดีย (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2559) 

ศนูย์วิจยั 1 ธ.ค. 2561 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

323.351/ หรือ

698,700,000 รูปี

อินเดีย (ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 รูปีอินเดีย ตอ่ 

0.4628 บาท เฉล่ีย

ปี 2561) 

6.  ท่ีดนิจ านวน  2 แปลง เนือ้ท่ีรวม 15,564.69 ตาราง

เมตร ตัง้อยู่ท่ี Gurugram, Haryana ประเทศอินเดีย 

(ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2552 และ 2554) 

โรงงาน 

ส านกังาน และ

ศนูย์วิจยั 

1 ม.ค. 2562 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

230.501/ หรือ

498,070,000 รูปี

อินเดีย (ปัดเศษ)  

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 รูปีอินเดีย ตอ่ 

0.4628 บาท เฉล่ีย

ปี 2561) 

7.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 84.324  ตารางเมตร ที่อยู ่

Coesterweg 41,45, 47, 59494 Soest ประเทศ

เยอรมนี (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2556) 

ส านกังาน และ

ส านกังานให้เช่า 

7 ธ.ค. 2561 

 

Kreishaus Soest 

Gutachterausschuss  

(หน่วยงานภายใต้การดแูลและ

ก ากบัโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี) 

ราคา

ตลาด 

156.521/ หรือ 

4,216,200 ยโูร 

(ปัดเศษ)  

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 ยโูรเทา่กบั 

37.1252 บาท 

เฉล่ียปี 2561) 

8.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 333 ตารางเมตร ที่อยู ่Cadastral 

territory of Karlova Ves, municipality of Bratislava- 

borough of Karlova Ves, district of Bratislava IV. 

ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2547) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

3 ธ.ค. 2561 

 

Ing jan duris nam Sv   

Expert’s registration no.910656 

 

ราคา

ตลาด 

 

2.821/หรือ 76,000 

ยโูร (ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 ยโูรเทา่กบั 

37.1252 บาท 

เฉล่ียปี 2561) 

9.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 72,264 ตารางเมตร ที่อยู่ the 

Priemyselna’ ulica in the industrial zone of 

Dubnica nad Vahom ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิ

เม่ือปี  2550) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

6 ธ.ค. 2561 

 

Ing. Pavol Rosival, Ticha  

Expert’s registration no.912966 

ราคา

ตลาด 

 

72.021/หรือ 

1,940,000 ยโูร 

(ปัดเศษ) (อตัร

แลกเปล่ียน 1 ยโูร

เทา่กบั 37.1252 

บาท เฉล่ียปี 2561) 

10.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 10,575 ตารางเมตร ที่อยู่ cadastral 

area and municipality of Liptovský Hrádok ประ

เทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2549 – 2551) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

29 ม.ค. 2562 Ing Dana Piatková  

Expert’s registration no.912731 

ราคา

ตลาด 

 

8.131/ / หรือ 

219,000 ยโูร (ปัด

เศษ) (อตัรา

แลกเปล่ียน 1 ยโูร

เทา่กบั 37.1252 

บาท เฉล่ียปี 2561) 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปล่ียนอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทฯใช้ในการจดัท างบการเงิน 
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2. เพิ่มเติมข้อความหน้า 24 หวัข้อ  2.1.3. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

ข้อความเดิม 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ราคาตลาด คือราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมน้่อยกวา่ 7 
วนัติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั) ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่งๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ (มลูคา่การซือ้ขายหุ้นของบริษัท/ปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ) 
ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั  ก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ี บริษัทฯ ได้รับทราบจาก DEISG แจ้งวา่จะท าค า
เสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ย้อนหลงั 7 – 15 
วนัท าการ ในการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีเ้ป็นช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกลา่วเป็นวนัก่อนวนั
รับทราบประกาศการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทโดยสมคัรใจ (Acknowledgement of a Conditional 
Voluntary Tender Offer) อีกทัง้ช่วงระยะเวลาอยูใ่นชว่งประกาศงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
ดงันัน้การใช้ราคาหุ้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่วนา่จะสะท้อนอปุสงค์ อปุทานของนกัลงทนุ และผลการด าเนินงานงวดลา่สดุ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี) อยา่งไรก็ดีราคาตลาดที่เหมาะสมในหุ้นแตล่ะตวัอาจมคีวามแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวงจรธุรกิจ 
อยา่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นวา่โดยปกติราคาตลาดทีเ่หมาะสมในแตล่ะชว่งไมค่วรเกินกวา่การประกาศงบ
การเงินครัง้ก่อนหน้า เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแตล่ะไตรมาสจะสามารถท าให้นกัลงทุนเข้าใจถึงสถานะของ
บริษัทฯ และคาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้ในระดบัหนึง่   

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติม
ในช่วงเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน เนื่องจาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ช่วงเวลาดงักลา่วสามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของมลูค่าหุ้นตามราคาตลาดได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมลูถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็น
หนึ่งวนัท าการก่อนวนัที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะประกาศมติคณะกรรมการบริษัทในการอนุมตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ 
DELTA การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ DELTA  (Tender offer)  และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์สู่
สาธารณะ ดงันัน้ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากการประเมินด้วยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณ
ได้ดงันี:้ 

 

(หน่วย: บาท) 
คา่เฉลี่ยถว่งน า้หนกัของ DELTA (Weighted Average) (วนั) 

7/1 15/2 30 60 90 120 180 360 
High 69.51  69.51  69.51  69.51  73.55  73.55  86.40  99.10  
Low 66.16  60.01  56.10  56.10  56.10  56.10  56.10  56.10  

Weighted Average 67.80  65.45  62.39  63.35  64.60  65.39  69.87  78.39  
ที่มา:  www.setsmart.com 

หมายเหต ุ: 1/ ค านวณจากข้อมลูคา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของราคาหุ้น 7 วนัท าการ ระหวา่งวนัที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2561 

  2/ ค านวณจากข้อมลูคา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของราคาหุ้น 15 วนัท าการ ระหวา่งวนัที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2561 

ข้อความใหม่ 

การประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ราคาตลาด คือราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมน้่อยกวา่ 7 

http://www.setsmart.com/
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วนัติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั) ในอดีต ณ ช่วงเวลาตา่งๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ (มลูคา่การซือ้ขายหุ้นของบริษัท/ปริมาณการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ) 
ย้อนหลงัในชว่งเวลา 7 วนั 15 วนั  ก่อนวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ี บริษัทฯ ได้รับทราบจาก DEISG แจ้งวา่จะท าค า
เสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การใช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ย้อนหลงั 7 – 15 
วนัท าการ ในการประเมินมลูคา่หุ้นโดยวิธีนีเ้ป็นช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม เนื่องจากช่วงระยะเวลาดงักลา่วเป็นวนัก่อนวนั
รับทราบประกาศการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทโดยสมคัรใจ (Acknowledgement of a Conditional 
Voluntary Tender Offer) และเป็นอีกทัง้ชว่งระยะเวลาอยูใ่นช่วงประกาศงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2561 นอกจากนีใ้นชว่งระยะ 7 – 15 วนัเวลาดงักลา่วหุ้นของกิจการมีอตัราหมนุเวียนปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่
อยูท่ี่ร้อยละ0.17 –0.22 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่สงูกวา่อตัราหมนุเวยีนปริมาณการซือ้ขายในชว่ง 30 – 360 
วนั อยูท่ี่0.11 –0.14  ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ดงัตารางที่ปรากฎด้านลา่ง ทัง้นีอ้ตัราการซือ้ขายที่เพิ่มขึน้ใน
ช่วงเวลาดงักลา่วสว่นหนึง่อาจเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการประกาศผลการประกอบการซึง่มีผลก าไรเพิม่ขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบังบไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ดงันัน้การใช้ราคาหุ้นในชว่งระยะเวลาดงักล่าวนา่จะสะท้อนอปุสงค์ 
อปุทานของนกัลงทนุ และผลการด าเนินงานงวดลา่สดุของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งด)ี อยา่งไรก็ดีราคาตลาดทีเ่หมาะสมในหุ้น
แตล่ะตวัอาจมีความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวงจรธุรกิจ อยา่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่โดยปกติราคาตลาดที่
เหมาะสมในแตล่ะช่วงไมค่วรเกินกวา่การประกาศงบการเงินครัง้กอ่นหน้า เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแตล่ะไตร
มาสจะสามารถท าให้นกัลงทุนเข้าใจถึงสถานะของบริษัทฯ และคาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้ในระดบัหนึง่   

ร้อยละ 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 360 วัน 
อตัราหมนุเวียนปริมาณการซือ้ขายเฉลีย่ตอ่จ านวนหุ้นของกิจการ 0.22 0.17 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติม
ในช่วงเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน เนื่องจาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ช่วงเวลาดงักลา่วสามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของมลูค่าหุ้นตามราคาตลาดได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมลูถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็น
หนึ่งวนัท าการก่อนวนัที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะประกาศมติคณะกรรมการบริษัทในการอนุมตัิการเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ 
DELTA การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ DELTA  (Tender offer)  และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์สู่
สาธารณะ ดงันัน้ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากการประเมินด้วยวิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาดสามารถค านวณ
ได้ดงันี:้ 

 

(หน่วย: บาท) 
คา่เฉลี่ยถว่งน า้หนกัของ DELTA (Weighted Average) (วนั) 

7/1 15/2 30 60 90 120 180 360 
High 69.51  69.51  69.51  69.51  73.55  73.55  86.40  99.10  
Low 66.16  60.01  56.10  56.10  56.10  56.10  56.10  56.10  

Weighted Average 67.80  65.45  62.39  63.35  64.60  65.39  69.87  78.39  
ที่มา:  www.setsmart.com 

หมายเหต ุ: 1/ ค านวณจากข้อมลูคา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของราคาหุ้น 7 วนัท าการ ระหวา่งวนัที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2561 

  2/ ค านวณจากข้อมลูคา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของราคาหุ้น 15 วนัท าการ ระหวา่งวนัที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2561 
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3. แก้ไขข้อความหน้า 40 หวัข้อ 2.1.6.8. อตัราแลกเปลี่ยน 

ข้อความเดิม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงินบาทในการท าประมาณการของบริษัทฯ จากเหตผุล 3 
ประการ  

(1) เนื่องจากข้อมลูในอดตีก าไรขัน้ต้นของกิจการไมม่คีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเปลีย่นแปลงของคา่เงิน
เนื่องจากมีปัจจยัหลายด้านร่วมด้วย ได้แก่ สดัสว่นการขายของผลติภณัฑ์ สภาวะตลาดของวตัถดุิบ สภาพ
การแขง่นนัและอื่นๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีต้นทนุ และรายได้สว่นใหญ่มาจากสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ดงันัน้จงึ
ถือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งตามธรรมชาติ (Natural Hedge) นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท
ฯ ได้ท าการปอ้งกนัความเสีย่ง (Hedge)ของสนิทรัพย์สทุธิที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

หมายเหต:ุ  1/ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
(2) จากข้อมลูในอดตีบริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของสดัสว่นรายได้ทัง้หมด และ

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสดัสว่นก าไรสทุธิ  
(ล้านบาท) 2559 2560 2561 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  183.01   64.18   176.50  
สดัสว่นตอ่รายได้รวม (%) 0.38% 0.13% 0.33% 
สดัสว่นตอ่ก าไรสทุธิ (%) 3.52% 1.21% 4.19% 

 
(3) การคาดการณ์สมมติฐานทางด้านอตัราแลกเปลีย่นทีถ่กูต้องนัน้เป็นไปได้ยาก และอาจสง่ผลอยา่งมี

นยัส าคญัตอ่มลูคา่ของบริษัทฯ โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัสภาพความเป็นจริงทีจ่ะเกิดขึน้ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจงึมิได้ประมาณการผลกระทบของคา่เงินส าหรับการท าประมาณการครัง้นี ้ 

 
ข้อความใหม่ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงินบาทในการท าประมาณการของบริษัทฯ จากเหตผุล 
34 ประการ  

(1) บริษัทฯ ใช้เงินสกลุบาทเป็นสกลุเงินตวัแทน และบริษัทฯได้ด าเนินนโยบายการปอ้งกนัความเสีย่งเพื่อช่วยลด
ภาระจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยเลอืกวิธีการปอ้งกนัความเสีย่งแบบธรรมชาติ (Natural 
Hedge) ในการลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่ีตอ่ สนิทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทฯที่เป็นสกลุเงิน
ตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นหนว่ยเงินตราตา่งประเทศ ดงั
ตารางด้านลา่ง  
 

 

 2559 2560 2561 
อตัราคา่เงินบาทตอ่เหรียญสหรัฐถวัเฉลี่ย1/ บาท: 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ 35.27 33.91 32.30 
อตัราการเปลี่ยนแปลงคา่เงิน (%) 2.93% (3.85%) (4.75%) 
อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ (%) 26.48% 25.49% 22.84% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงก าไรขัน้ต้น (%) (2.97%) (3.74%) (10.40%) 
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งบการเงนิรวม (หน่วย: ล้านหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 

สกุลเงนิ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีสิ้นทางการเงนิ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เหรียญสหรัฐฯ 182 172 196 155 153 201 

ยโูร 11 2 5 2 2 3 

เยน 70 139 193 391 320 438 

โครูนาเช็ก 15 26 17 - - - 

ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์   - -   1 - 

 

สกุลเงนิ 
(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

2559 2560 2561 

เหรียญสหรัฐฯ 35.8307 32.6809 32.4498 

ยโูร 37.7577 39.0273 37.1252 

เยน 0.308 0.2898 0.2931 

โครูนาเช็ก 1.3912 1.526 1.4359 

ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์  35.1571 33.4067 32.9245 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ใช้สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศเพื่อคุ้มครองสถานะสทุธิของแตล่ะสกลุเงินแบบเต็ม
จ านวน ซึง่นโยบายนีม้ีประสทิธิภาพในการช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเช่น 
หากกิจการมีลกูหนีก้ารค้าในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐจ านวน 100 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ และกิจการมีเจ้าหนี ้
การค้าในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐจ านวน 90 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ ดงันัน้กิจการจะมีสว่นตา่งทีต้่องปอ้งกนั
ความเสีย่งนอกเหนือจาก Natural Hedge จ านวน 10 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ ณ ขณะนัน้ซึง่จากข้อมลูในอดีต
ย้อนหลงั 3 ปี กิจการมีสว่นตา่งทีต้่องปอ้งกนัความเสีย่งในปี 2559 – 2561 ร้อยละ 15.19, 13.13 และ 10.80 
ของ สนิทรัพย์รวมตามล าดบั   ดงันัน้การท่ีบริษัทฯ ด าเนินนโยบายบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
โดยใช้วิธี Natural Hedge และการใช้สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ นัน้เปรียบเสมือนบริษัทฯ ได้ท าการ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเกือบทัง้หมดของรายได้ ต้นทนุ สนิทรัพย์ และหนีส้นิ ดงันัน้กิจการ
อาจคงเหลอืความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นน้อยมาก โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าดงันี ้
 

 
 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนเงนิ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
ครบก าหนด
สัญญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

   เหรียญสหรัฐฯตอ่บาท 134 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 32.5620 - 33.1640 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ ม.ค. – มี.ค. 2562 

   เหรียญสหรัฐฯตอ่ยโูร 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 1.1401 - 1.1472 เหรียญสหรัฐฯตอ่ยโูร ม.ค. 2562 

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

   เหรียญสหรัฐฯตอ่รูปีอินเดีย 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 70.2506 - 72.5207 รูปีอินเดียตอ่เหรียญสหรัฐฯ ม.ค. 2562 
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งบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนเงนิ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
ครบก าหนด
สัญญา 

   เหรียญสหรัฐฯตอ่เหรียญออสเตรเลีย 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 0.7199 - 0.7237 เหรียญสหรัฐฯตอ่เหรียญออสเตรเลีย ม.ค. 2562 

   เยนตอ่บาท 155 ล้านเยน 0.2899 - 0.2940 บาทตอ่เยน ม.ค. – ก.พ. 2562 

 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) ระดับ 11/ ระดับ 21/  ระดับ 31/ รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า - 76 - 76 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า - 15 - 15 

หมายเหต:ุ  1/ ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมที่ใช้วดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี  ้

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ินอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนที่สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 
(1) (2) เนื่องจากข้อมลูในอดีตก าไรขัน้ต้นของกิจการไมม่ีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเปลีย่นแปลงของคา่เงิน

เนื่องจากมีปัจจยัหลายด้านร่วมด้วย ได้แก่ สดัสว่นการขายของผลติภณัฑ์ สภาวะตลาดของวตัถดุิบ สภาพ
การแขง่นขันัและอื่นๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีต้นทนุ และรายได้สว่นใหญ่มาจากสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ดงันัน้
จึงถือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งตามธรรมชาติ (Natural Hedge) นอกจากนี ้ จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ท าการปอ้งกนัความเสีย่ง (Hedge) ของสนิทรัพย์สทุธิที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

หมายเหต:ุ  1/ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2)  (3) จากข้อมลูในอดีตบริษัทฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นน้อยกวา่ร้อยละ 0.5 ของสดัสว่นรายได้ทัง้หมด 
และน้อยกวา่ร้อยละ 5 ของสดัสว่นก าไรสทุธิ  

(ล้านบาท) 2559 2560 2561 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  183.01   64.18   176.50  
สดัสว่นตอ่รายได้รวม (%) 0.38% 0.13% 0.33% 
สดัสว่นตอ่ก าไรสทุธิ (%) 3.52% 1.21% 4.19% 

 

 2559 2560 2561 
อตัราคา่เงินบาทตอ่เหรียญสหรัฐถวัเฉลี่ย1/ บาท: 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ 35.27 33.91 32.30 
อตัราการเปลี่ยนแปลงคา่เงิน (%) 2.93% (3.85%) (4.75%) 
อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ (%) 26.48% 25.49% 22.84% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงก าไรขัน้ต้น (%) (2.97%) (3.74%) (10.40%) 
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(3) (4) การคาดการณ์สมมติฐานทางด้านอตัราแลกเปลีย่นทีถ่กูต้องนัน้เป็นไปได้ยาก และอาจสง่ผลอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่มลูคา่ของบริษัทฯ โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึน้ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจงึมิได้ประมาณการผลกระทบของคา่เงินส าหรับการท าประมาณการครัง้นี ้ 

 
4. เพิ่มเติมข้อความในตารางสรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าที่ดนิ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย หน้า 2 ของ เอกสารแนบ 1: ข้อมูลการประเมินมูลค่า

ที่ดนิ ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความเดิม 

สรุปข้อมลูการประเมินมลูคา่ทีด่นิ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย จ านวน 10 รายการ 

ที่ รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันที่ประเมิน ผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที่ประเมิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

1.  ที่ดินจ านวน 18 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 64-2-61.0 ไร่

หมูท่ี่ 4 นิคอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท ต าบล

แพรกษา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดั

สมทุรปราการ (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2532 – 2542) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

15 พ.ย. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายบษุสง่ 

หรรษกลุ (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่ วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

627.77 

2.  

 
ที่ดินจ านวน 2 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 60-2-60.0 ไร่

หมูท่ี่ 9 ซอยเวลโกรว์ 12 โครงการนิคอตุสาหกรรม

เวลโกรว์ ถนนเทพรัตน ต าบลบางววั อ าเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2540) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

16 พ.ย 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดยนายบษุสง่ 

หรรษกลุ (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่ วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

436.68 

3.  ที่ดินจ านวน 10 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 1-0-4.8 ไร่ หมู่

ที่ 3 หมูบ้่านเมืองเอก บางป ูซอยเทศบาลบางป ู

ซอย 85 (หมูบ้่านเมืองเอก) ถนนสขุมุวิทสายเก่า 

(ทล.3) ต าบลบางป ูอ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2537) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

11 ธ.ค. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวิมล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่) นายธเนศ นรคิม 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ วฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

6.88 

4.  ที่ดินจ านวน 3 แปลง  เนือ้ที่ดินรวม 4-0-19.0 ไร่ 

เลขที่ 131 หมูท่ี่ 3 (ไมต่ิดเลขที่) โครงการเลคไซด์ 

วิลลา่ 3 ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2539 – 2541) 

บ้านพกั

พนกังาน 

12 ธ.ค. 2561 

 

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวิมล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมิน

มลูคา่) นายธเนศ นรคิม 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ วฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

34.00 

 

5.  ที่ดินจ านวน 3 แปลง เนือ้ที่รวม 19,590 ตาราง

เมตร ตัง้อยูท่ี่ Bengaluru, Karnataka ประเทศ

อินเดีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2559) 

ศนูย์วิจยั 1 ธ.ค. 2561 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

323.351/  

6.  ที่ดินจ านวน  2 แปลง เนือ้ที่รวม 15,564.69 ตาราง

เมตร ตัง้อยูท่ี่ Gurugram, Haryana ประเทศอินเดีย 

(ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2552 และ 2554) 

โรงงาน 

ส านกังาน และ

ศนูย์วิจยั 

1 ม.ค. 2562 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

230.501/  



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 10/12 
 

ที่ รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันที่ประเมิน ผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที่ประเมิน 

(หน่วย:ล้านบาท) 

7.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 84.324  ตารางเมตร ที่อยู ่

Coesterweg 41,45, 47, 59494 Soest ประเทศ

เยอรมนี (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2556) 

ส านกังาน และ

ส านกังานให้เชา่ 

7 ธ.ค. 2561 

 

Kreishaus Soest 

Gutachterausschuss  

(หน่วยงานภายใต้การดแูลและ

ก ากบัโดยรัฐบาลประเทศ

เยอรมนี) 

ราคา

ตลาด 

156.521/ 

8.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 333 ตารางเมตร ที่อยู ่Cadastral 

territory of Karlova Ves, municipality of Bratislava- 

borough of Karlova Ves, district of Bratislava IV. 

ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2547) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

3 ธ.ค. 2561 

 

Ing jan duris nam Sv   

Expert’s registration no.910656 

 

ราคา

ตลาด 

 

2.821/ 

9.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 72,264 ตารางเมตร ที่อยู ่the 

Priemyselna’ ulica in the industrial zone of 

Dubnica nad Vahom ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดิน

เม่ือปี  2550) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

6 ธ.ค. 2561 

 

Ing. Pavol Rosival, Ticha  

Expert’s registration no.912966 
ราคา

ตลาด 

 

72.021/ 

10.  ที่ดิน เนือ้ที่รวม 10,575 ตารางเมตร ที่อยู ่cadastral 

area and municipality of Liptovský Hrádok ประ

เทศสโลวาเกีย (ซือ้ที่ดินเม่ือปี 2549 – 2551) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

29 ม.ค. 2562 Ing Dana Piatková  

Expert’s registration no.912731 
ราคา

ตลาด 

 

8.131/  

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปล่ียนอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทฯใช้ในการจดัท างบการเงิน 

 

ข้อความใหม่ 

สรุปข้อมลูการประเมินมลูคา่ทีด่นิ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย จ านวน 10 รายการ 

ท่ี รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันท่ีประเมนิ ผู้ประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

มูลค่าท่ีประเมนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

1.  ท่ีดนิจ านวน 18 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 64-2-61.0 ไร่หมู่ท่ี 

4 นิคอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท ต าบลแพรกษา 

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2532 – 2542) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

15 พ.ย. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายบษุสง่ หรรษ

กลุ (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่ 

วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

627.77 

2.  
 

ท่ีดนิจ านวน 2 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 60-2-60.0 ไร่หมู่ท่ี 

9 ซอยเวลโกรว์ 12 โครงการนิคอตุสาหกรรมเวลโกรว์ 

ถนนเทพรัตน ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2540) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

16 พ.ย 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดยนายบษุสง่ หรรษ

กลุ (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่ 

วส.1775)  

ราคา

ตลาด 

 

436.68 

3.  ท่ีดนิจ านวน 10 แปลง เนือ้ท่ีดนิรวม 1-0-4.8 ไร่ หมู่ท่ี 3 

หมู่บ้านเมืองเอก บางป ูซอยเทศบาลบางป ูซอย 85 

(หมู่บ้านเมืองเอก) ถนนสขุมุวิทสายเก่า (ทล.3) ต าบล

บางป ูอ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

(ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2537) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

11 ธ.ค. 2561 บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวมิล แสน

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่) 

นายธเนศ นรคมิ 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒุ ิวฒ.072) 

ราคา

ตลาด 

 

6.88 

4.  ท่ีดนิจ านวน 3 แปลง  เนือ้ท่ีดนิรวม 4-0-19.0 ไร่ เลขท่ี 

131 หมู่ท่ี 3 (ไม่ตดิเลขท่ี) โครงการเลคไซด์ วิลลา่ 3 

บ้านพกัพนกังาน 12 ธ.ค. 2561 

 

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอน

ซลัติง้ จ ากดั โดย นายวมิล แสน

ราคา

ตลาด 

 

34.00 

 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 11/12 
 

ท่ี รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันท่ีประเมนิ ผู้ประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

มูลค่าท่ีประเมนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

ต าบลทา่ข้าม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2539 – 2541) 

เสนา (ผู้ส ารวจและประเมินมลูคา่) 

นายธเนศ นรคมิ 

(ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒุ ิวฒ.072) 

5.  ท่ีดนิจ านวน 3 แปลง เนือ้ท่ีรวม 19,590 ตารางเมตร 

ตัง้อยู่ท่ี Bengaluru, Karnataka ประเทศอินเดีย (ซือ้

ท่ีดนิเม่ือปี 2559) 

ศนูย์วิจยั 1 ธ.ค. 2561 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

323.351/ หรือ

698,700,000 รูปี

อินเดีย (ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 รูปีอินเดีย ตอ่ 

0.4628 บาท เฉล่ีย

ปี 2561) 

6.  ท่ีดนิจ านวน  2 แปลง เนือ้ท่ีรวม 15,564.69 ตาราง

เมตร ตัง้อยู่ท่ี Gurugram, Haryana ประเทศอินเดีย 

(ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2552 และ 2554) 

โรงงาน 

ส านกังาน และ

ศนูย์วิจยั 

1 ม.ค. 2562 

 

Mr.Sanjeev Saxena (Valuer) 

Regn. No. CCIT-IV/G3/2001-

02/I/8 

ราคา

ตลาด 

 

230.501/ หรือ

498,070,000 รูปี

อินเดีย (ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 รูปีอินเดีย ตอ่ 

0.4628 บาท เฉล่ีย

ปี 2561) 

7.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 84.324  ตารางเมตร ที่อยู ่

Coesterweg 41,45, 47, 59494 Soest ประเทศ

เยอรมนี (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2556) 

ส านกังาน และ

ส านกังานให้เช่า 

7 ธ.ค. 2561 

 

Kreishaus Soest 

Gutachterausschuss  

(หน่วยงานภายใต้การดแูลและ

ก ากบัโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี) 

ราคา

ตลาด 

156.521/ หรือ 

4,216,200 ยโูร 

(ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 ยโูรเทา่กบั 

37.1252 บาท 

เฉล่ียปี 2561) 

8.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 333 ตารางเมตร ที่อยู ่Cadastral 

territory of Karlova Ves, municipality of Bratislava- 

borough of Karlova Ves, district of Bratislava IV. 

ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2547) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

3 ธ.ค. 2561 

 

Ing jan duris nam Sv   

Expert’s registration no.910656 

 

ราคา

ตลาด 

 

2.821/หรือ 76,000 

ยโูร (ปัดเศษ) 

(อตัราแลกเปล่ียน 

1 ยโูรเทา่กบั 

37.1252 บาท 

เฉล่ียปี 2561) 

9.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 72,264 ตารางเมตร ที่อยู่ the 

Priemyselna’ ulica in the industrial zone of 

Dubnica nad Vahom ประเทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิ

เม่ือปี  2550) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

6 ธ.ค. 2561 

 

Ing. Pavol Rosival, Ticha  

Expert’s registration no.912966 

ราคา

ตลาด 

 

72.021/หรือ 

1,940,000 ยโูร 

(ปัดเศษ) (อตัร

แลกเปล่ียน 1 ยโูร

เทา่กบั 37.1252 

บาท เฉล่ียปี 2561) 

10.  ท่ีดนิ เนือ้ท่ีรวม 10,575 ตารางเมตร ที่อยู่ cadastral 

area and municipality of Liptovský Hrádok ประ

เทศสโลวาเกีย (ซือ้ท่ีดนิเม่ือปี 2549 – 2551) 

โรงงาน และ

ส านกังาน 

29 ม.ค. 2562 Ing Dana Piatková  

Expert’s registration no.912731 

ราคา

ตลาด 

 

8.131/ / หรือ 

219,000 ยโูร (ปัด

เศษ) (อตัรา

แลกเปล่ียน 1 ยโูร



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั หน้า 12/12 
 

ท่ี รายละเอียด ลักษณะการใช้
งานในปัจจุบัน 

วันท่ีประเมนิ ผู้ประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

มูลค่าท่ีประเมนิ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

เทา่กบั 37.1252 

บาท เฉล่ียปี 2561) 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราแลกเปล่ียนอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทฯใช้ในการจดัท างบการเงิน 
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