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วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การท ารายการเก่ียวโยง – การไดม้าและการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ัง
ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อยของบริษทัฯ เขา้ท ารายการเก่ียวโยง โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. การจ าหน่ายเงินลงทุน 

Delta Greentech (Netherlands) B.V. (“DGN BV”) บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งหมดโดยการถือหุ้น
ทางออ้ม จะจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงัน้ี 

ก) DGN BV จะจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ Delta Electronics (Switzerland) AG (“DECH”) ใหแ้ก่ Delta International Holding 
Limited หรือ (“DIH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี Delta Electronics Inc. (“DEI”) ถือหุ้นทั้งหมด (“การ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH”) 

ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 DEI ถือหุ้นของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมประมาณร้อยละ 
63.78 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และมีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 
63.78 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
บริษทัฯ จึงถือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์”) 

เน่ืองจาก DEI ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดใน DIH ท าให้ DIH เป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ DEI ดงันั้น DIH จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงของ
บริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนั”)  

ข)  DGN BV จะจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 460,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ Delta Greentech Electronics Industry LLC หรือ (“DETR”) ให้กบั Delta Electronics 
(Netherlands) B.V. หรือ (“DEN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี DEI ถือหุน้ทั้งหมด (“การจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
DETR”) 
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เน่ืองจาก DEI ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน DEN ท าให้ DEN เป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ DEI ดงันั้น DEN จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(รวมเรียกวา่ “การจ าหน่ายเงินลงทุน”) 

การจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH และ DETR ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ี
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 

ขนาดรายการรวมทั้งหมดของการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH  และการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DETR 
คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนในการค านวณ ซ่ึง
เป็นเกณฑ์ท่ีค  านวณขนาดรายการไดสู้งสุดตามงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ของบริษทัฯ ท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ  อน่ึง นอกจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าว บริษทัฯ ไม่มีการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นใดของบริษทัฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี และ 

2.  การได้มาซ่ึงเงินลงทุน 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. (“DESS”) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งหมดจะเขา้
ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั Eltek Australia Pty Limited (“Eltek AU”) จ  านวน 4,461 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Eltek AU จาก Eltek AS (“Eltek AS”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี DIH ถือหุ้น
ทั้งหมด ดงันั้น Eltek AS จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของ DEI โดยการถือหุน้ทางออ้ม (“การได้มาซ่ึงเงินลงทุน”) 

เน่ืองจาก DEI ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดใน DIH และ DIH ถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 30 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน Eltek AS ท าให้ Eltek AS เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ DEI 
ดงันั้น Eltek AS จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การไดม้าซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการท ารายการไดม้าภายใตป้ระกาศเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย ์โดยมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 0.94 โดยใชเ้กณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนในการค านวณ
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค  านวณขนาดรายการไดสู้งสุดตามงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ของบริษทัฯ ท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ  

อน่ึง นอกจากการได้มาซ่ึงเงินลงทุนดังกล่าว บริษทั ฯ ยงัไม่ได้เข้าท ารายการได้มาอ่ืนใดภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี 



 

3 
 

เน่ืองจากขนาดรายการสูงสุดของการจ าหน่ายเงินลงทุนหรือการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน มีมูลค่านอ้ยกวา่ร้อย
ละ 15 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับ
งวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ ภายใต้
ประกาศเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

อยา่งไรก็ตาม การจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัย่อยของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งอนัได้แก่ DIH DEN และ 
Eltek AS ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ทั้งน้ี โครงสร้างปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัปรากฏตามแผนภาพ ดงัน้ี 

โครงสร้างปัจจุบนัของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือบริการโดยมีขนาดรายการรวมทั้งหมด 926.36 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.86ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ โดยขนาดรายการตามงบเงินฉบบัดงักล่าว
ในการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH คิดเป็นมูลค่า 404.21 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของ NTA การ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน DETR คิดเป็นมูลค่า 56.10 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.17 ของ NTA และการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน 
คิดเป็นมูลค่า 466.05 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.44 ของ NTA 

อน่ึง บริษทัฯ ไม่มีการท ารายการเก่ียวโยงระหว่างกันกับผูซ้ื้อ ผูข้าย และ/หรือผูท่ี้เก่ียวข้องของบุคคล
ดงักล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 

รายละเอยีดการท ารายการ 
1. วนั/ เดือน/ ปีที่ท ารายการ 

บริษทัฯ คาดวา่รายการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนและจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในไตร
มาสท่ี 4 ของปี 2563 
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ช่ือของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

2.1  การจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
DECH 

ผู้ขาย : Delta Greentech (Netherlands) B.V. (“DGN BV”) 
ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : DGN BV เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งหมดโดยการถือ

หุน้ทางออ้ม 

ผู้ซ้ือ : Delta International Holding Limited (“DIH”) 
ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : DIH เป็นบริษัทย่อยท่ี DEI ถือหุ้นทั้ งหมด และเป็นผู ้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั DEI ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ตาม
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ 

ประเภทและลักษณะของ
ธุรกจิของ DIH : 

DIH เป็นบริษทัโฮลด้ิงซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนใน
หุน้ของบริษทัอ่ืน 

2.2  การจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 460,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของ DETR 

ผู้ขาย : Delta Greentech (Netherlands) B.V.  
ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : DGN BV เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 
ผู้ซ้ือ : Delta Electronics (Netherlands) B.V. (“DEN”) 
ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : DEN เป็นบริษัทย่อยท่ี  DEI ถือหุ้นทั้ งหมด และเป็นผู ้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั DEI ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ตาม
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ 

ประเภทและลักษณะของ
ธุรกจิของ DEN : 

DEN ด าเนินธุรกิจหลักในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
พลังงาน ผลิตภัณฑ์โซลูชันส์ด้านจอแสดงภาพ ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบอตัโนมติั 

2.3  การไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัจ านวน 4,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ Eltek AU 

ผู้ขาย : Eltek AS 

ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : Eltek AS เป็นบริษทัย่อยท่ี DEI ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบั DEI ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ตาม
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ 
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ประเภทและลักษณะของ
ธุรกจิของ Eltek As : 

Eltek AS ด าเนินธุรกิจหลกัในการท าวจิยัและพฒันา และจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซพัพลาย และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ผู้ซ้ือ : Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. (“DESS”) 
ความสัมพันธ์กบับริษัทฯ : เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและรายละเอยีดของสินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไปและได้มา 

3.1  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

1)  DGN BV จะจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 4,900 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด) ของ DECH ใหแ้ก่ DIH โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายละเอยีดการจ าหน่าย  : DGN BV จะขายหุ้นสามญั 4,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ใน DECH ให้แก่ 
DIH ซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH 
แลว้ DIH จะถือหุน้คิดร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดใน DECH   

มูลค่ารายการ : มูลค่าของหุ้น DECH อยูท่ี่ 2,587.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น 
(เทียบเท่า 82,491.83 บาท โดยคิดท่ีอตัราแลกเปล่ียน 31.8777 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)1 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 12.68 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 404.21 ลา้นบาท) 

2)  DGN BV จะจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 460,936 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด) ของ DETR ใหแ้ก่ DEN โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายละเอยีดการจ าหน่าย  : DGN BV จะขายหุ้นสามญั 460,936 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ใน DETR ให้แก่ 
DEN ซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DETR 
แลว้ DEN จะถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดใน DETR 

มูลค่ารายการ : มูลค่าของหุ้น DETR คิดเป็น 3.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น 
(เทียบเท่า 121.71 บาท) โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 1.76 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 56.10 ลา้นบาท) 

                                                           
1 อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจ านวนเงินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในสกุลดอลลาร์สหรัฐท่ี
ระบุในสารสนเทศฉบบัน้ีจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวในการอา้งอิงทั้งส้ิน 
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มูลค่าการจ าหน่ายเงินลงทุนในขอ้ 1) ถึง 2) มีมูลค่ารวม 14.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากบั 
460.31 ลา้นบาท) โดยภายหลงัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว บริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ยจะไม่ไดเ้ป็นผูถื้อ
หุน้ใน DECH และ DETR อีกต่อไป รวมทั้ง DECH และ DETR จะส้ินสถานะการเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ 

3)  DESS จะซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 4,461 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) 
ของ Eltek AU จาก Eltek AS โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ าหน่าย  : DESS จะซ้ือหุ้น 4,461 หุ้น (เทียบเท่า ร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของ Eltek AU จาก 
Eltek AS ซ่ึงหลังจากเสร็จส้ินการได้มาซ่ึงเงินลงทุนแล้ว 
DESS จะถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดใน Eltek AU และ Eltek AS จะไม่ไดเ้ป็นผูถื้อ
หุน้ของ Eltek AU อีกต่อไป 

มูลค่ารายการ : มูลค่าของหุ้น Eltek AU คิดเป็น 3,277.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
หุน้ (เทียบเท่า 104,472.09 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
14.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 466.05 ลา้นบาท) 

ภายหลงัจากการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน Eltek AU จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ100 

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัฯ ก่อนและหลงัการจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน มี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในแผนภาพ (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการ) ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการจ าหน่ายเงินลงทุน         หลงัการจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากการท าธุรกรรมขา้งตน้ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะควบรวม Eltek AU เขา้กบั Delta Electronics (Australia) 
Pty Ltd (“Delta AU”) และบริษทัฯ คาดวา่จะเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน Delta AU จาก DESS หลงัจาก Delta AU ควบ
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รวมกับ Eltek AU เสร็จส้ิน เพื่อให้บริษทัฯ สามารถถือหุ้นโดยตรงใน Delta AU ทั้งน้ี เม่ือแผนการปรับปรุง
โครงสร้างดงักล่าวมีความแน่นอนแลว้วา่ บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
เขา้ท าการปรับโครงสร้างดงักล่าวต่อไป 

3.2  รายละเอยีดของทรัพย์สินที่ได้มา/จ าหน่ายไป 

1) Delta Electronics (Switzerland) AG (DECH) 

(ก) ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

DECH ด าเนินธุรกิจด้านการจ าหน่ายและการท าวิจยัและพฒันา ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มส์
ส าหรับตลาดทวีปยุโรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA) โดย DECH มีบริษทัย่อยท่ี DECH ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด จ านวน 7 บริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 
(ข) ฐานะทางการเงิน 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบ ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดท่ีจะกล่าวต่อไปท่ีเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศไดถู้กแปลงเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (เฉพาะสกุลหลัก) ส่วนเงินสกุลลีราตุรกี (TRY) อ้างอิงมาจาก Central Bank of the 
Republic of Turkey 

ขอ้มูลทางการเงินของ DECH ระหวา่งปี 2560 ถึง 2562 และไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1 ปี 63 

รายได ้ 3,537.72  4,482.26  4,022.83  1,075.52  
ก าไรสุทธิ  121.79  101.45  98.50  (100.67) 
สินทรัพยร์วม  2,116.80  2,457.89  1,877.46  1,997.15  
หน้ีสินรวม  1,207.03  1,814.31  1,271.88  1,513.79  
ทุนจดทะเบียน 677.92  338.96  338.96  338.96  
ส่วนของผูถื้อหุ้น 909.77  643.58  605.58  483.36  
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2) Delta Greentech Electronics Industry LLC (DETR) 

(ก) ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

DETR ด าเนินธุรกิจดา้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พาเวอร์ซิสเตม็ส์ส าหรับตลาดทวปียโุรป
ตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA)  

(ข) ฐานะทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินของ DETR ระหวา่งปี 2560 ถึง 2562 และไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1 ปี 63 

รายได ้ 51.34  331.82  462.98  185.38  
ก าไรสุทธิ  1.81  6.02  (33.20) (8.80) 
สินทรัพยร์วม  125.50  251.67  288.48  329.85  
หน้ีสินรวม  105.24  120.07  190.07  240.24  
ทุนจดทะเบียน 3.56  108.88  108.88  108.89  
ส่วนของผูถื้อหุ้น 20.28  131.60  98.42  89.61  

3) Eltek Australia Pty Ltd. (Eltek AU) 

(ก) ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

Eltek AU ด าเนินธุรกิจดา้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มส์ส าหรับตลาดออสเตรเลีย
และนิวซีแลนดเ์ป็นหลกั  

(ข) ฐานะทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินของ Eltek AU ระหวา่งปี 2560 ถึง 2562 และไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1 ปี 63 

รายได ้ 1,292.22  1,253.49  915.97  81.75  
ก าไรสุทธิ  3.15  75.22  23.20  31.75  
สินทรัพยร์วม  281.37  832.26  314.98  273.85  
หน้ีสินรวม  191.56  667.20  126.86  117.51  
ทุนจดทะเบียน 40.54  40.54  40.54  40.54  
ส่วนของผูถื้อหุ้น 89.81  165.05  188.12  156.29  
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4. ประเภทและขนาดของธุรกรรมและเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

4.1 ประเภทและขนาดของการท ารายการ 

การจ าหน่ายเงินลงทุน และการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนน้ี เป็นการท ารายการภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือ
การจ าหน่ายสินทรัพย ์ท่ีค  านวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัฯ ท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ 

ขนาดของรายการโดยการค านวณตามเกณฑต่์าง ๆ เป็นดงัน้ี: 

1) การจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH และ DETR 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการของ DECH / DETR ตามล าดับ 

1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ร้อยละ 0.73 / ร้อยละ 0.14 
2. เกณฑก์ าไรสุทธิจากการด าเนินงาน n.a. 
3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ร้อยละ 0.82 / ร้อยละ 0.11 
4. เกณฑมู์ลค่าหุ้นทุนท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์ n.a. 
ขนาดรายการสูงสุดของ DECH + DETR (เกณฑ์มูลค่า
รวมของส่ิงตอบแทน) 

ร้อยละ 0.93 

2) การไดม้าซ่ึงเงินลงทุนใน Eltek AU 

เกณฑก์ารค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ร้อยละ 0.48 
2. เกณฑก์ าไรสุทธิจากการด าเนินงาน n.a 
3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ร้อยละ 0.94 
4. เกณฑมู์ลค่าหุ้นทุนท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์ n.a. 

ขนาดรายการสูงสุด (เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน) ร้อยละ 0.94 

นอกจากน้ี การจ าหน่ายเงินลงทุน และการได้มาซ่ึงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือบริการโดยมีขนาดรายการรวมทั้งหมด 926.36 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 2.86 ของ NTA ของบริษทัฯ ตามงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ โดยขนาดรายการตามงบเงินฉบบัดงักล่าว
ในการจ าหน่ายเงินลงทุนใน DECH คิดเป็นมูลค่า 404.21 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ของ NTA การ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน DETR คิดเป็นมูลค่า 56.10 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.17 ของ NTA และการไดม้าซ่ึงเงิน
ลงทุน คิดเป็นมูลค่า 466.05 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.44 ของ NTA  
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4.2  เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

(ก)   มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

1)  มูลค่าตามบญัชีสุทธิของหุ้น DECH และ DETR ท่ีจะจ าหน่ายไปในสัดส่วนร้อยละ 49 (ณ 31 
มีนาคม 2563) มีมูลค่ารวมประมาณ 280.76 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น  

 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของหุน้ DECH ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็น 236.85 ลา้นบาท และ 

 มูลค่าตามบญัชีสุทธิของหุน้ DETR ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็น 43.91 ลา้นบาท 

2)  มูลค่าตามบญัชีสุทธิของหุ้นทั้งหมดใน Eltek AU ท่ีจะไดม้า (ณ 31 มีนาคม 2563) มีมูลค่า
รวมประมาณ 156.29 ลา้นบาท 

(ข) มูลค่าตามราคาตลาด 

1) ราคาตลาดท่ีเป็นธรรม (fair market value) ของหุ้นทั้ งหมดใน DECH และ DETR ท่ีจะ
จ าหน่ายไปอา้งอิงจากการประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ท่ีมีรายช่ือในรายช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีไดรั้บอนุติจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 โดยราคาตลาดท่ีเป็นธรรม  (fair market value) มีมูลค่ารวมอยู่ในช่วง
ระหวา่ง 8.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ถึง 15.23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 272.24 ลา้นบาท ถึง 485.50 
ลา้นบาท) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หุ้นทั้งหมดใน DECH ท่ีจะจ าหน่ายไป (ในสัดส่วนร้อยละ 49) มีราคาประเมินอยู่ในช่วง
ระหว่าง 7.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐถึง 13.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 229.20 ลา้นบาท 
ถึง 423.97 ลา้นบาท) 

 หุ้นทั้งหมดใน DETR ท่ีจะจ าหน่ายไป (ในสัดส่วนร้อยละ 49)  มีราคาประเมินอยู่ในช่วง
ระหวา่ง 1.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐถึง 1.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 43.03 ลา้นบาท ถึง 
61.52 ลา้นบาท) 

2) ราคาตลาดที่เป็นธรรม  (fair market value) ของหุ ้นทั้งหมดใน Eltek AU ที ่จะไดม้า 
อา้งอิงจากการประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน (ท่ีมีรายช่ือในรายช่ือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับ
อนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต.) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 เช่นเดียวกนั โดยราคาตลาดที่เป็นธรรม 
(fair market value) มีมูลค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 4.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐถึง 15.47 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (เทียบเท่า 143.13 ลา้นบาทถึง 493.15 ลา้นบาท)  
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4.3 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทีไ่ด้รับและทีต้่องช าระ 

1) DGN BV ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ DECH และ DETR จะไดรั้บช าระค่าตอบแทนจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนใน DECH คิดเป็นมูลค่า 12.68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 404.21 ลา้นบาท และการ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน DETR คิดเป็นมูลค่า 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 56.10 ล้านบาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 14.44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 460.31 ลา้นบาท  

2) DESS ในฐานะผูซ้ื้อหุ้นทั้งหมดใน Eltek AU จะตอ้งช าระค่าค่าตอบแทนจากการไดม้าซ่ึง
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 14.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากบั 466.05 ลา้นบาท 

4.4 เง่ือนไขการช าระเงิน 

การช าระค่าหุ้นดงักล่าวจะด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition precedents) ท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาซ้ือขายหุน้แต่ละฉบบัใหแ้ลว้เสร็จก่อน โดยการช าระเงินมีดงัน้ี: 

1) DIH จะช าระค่าซ้ือหุ้นจ านวน 12.68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 404.21 ลา้นบาท) ให้แก่ 
DGN BV โดย DIH จะท าการโอนเงินค่าซ้ือหุ้นให้แก่ DGN BV โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และตอ้ง
ช าระก่อนหรือในวนัส้ินสุดการท ารายการ และ 

2)  DEN จะช าระค่าซ้ือหุ้นจ านวน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 56.10 ล้านบาท) ให้แก่ 
DGN BV โดย DEN จะท าการโอนเงินค่าซ้ือหุ้นให้แก่ DGN BV โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และตอ้ง
ช าระก่อนหรือในวนัส้ินสุดการท ารายการ  

3) DESS จะช าระค่าซ้ือหุ้นจ านวน 14.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 466.05 ลา้นบาท) ให้แก่ 
Eltek AS โดย DESS จะท าการโอนเงินค่าซ้ือหุ้นให้แก่ Eltek AS โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และตอ้ง
ช าระก่อนหรือในวนัส้ินสุดการท ารายการ  

วนัส้ินสุดของการท ารายการขา้งตน้จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จตามขั้นตอนท่ีตกลงร่วมกนัแต่ตอ้ง
ไม่เกินกว่าสิบห้า (15) วนัท าการหลงัจากไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีไดร้ะบุไวส้ัญญาซ้ือขาย
หุน้ทั้งหมดแลว้เสร็จ (“วนัส้ินสุดการท ารายการ (the Closing Date)”) 

5. จุดประสงค์และผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการเข้าท ารายการ 

5.1 จุดประสงค์ในการเข้าท ารายการ: 

1. เพื่อมุ่งเนน้การท าธุรกิจในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) ให้มากข้ึน รวมถึงตลาด
ในประเทศอินเดีย และประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์(ANZ) ซ่ึงมีศกัยภาพในการเติบโตสูง 

2. เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มดว้ย
การขายกิจการท่ีมีการถือหุน้ไขวก้นัอยูใ่หห้มดไป  
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5.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เดลตา้ประเทศไทยมีท่ีตั้งในเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและไดเ้ปรียบในการเจาะตลาดและรองรับ
ธุรกิจของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์ (ANZ) ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในภูมิภาค SEA ของบริษทัฯ มีศกัยภาพใน
การเติบโตทางธุรกิจท่ีสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกิจดา้นเพาเวอร์ซิสเต็มส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) 
ศูนยข์อ้มูล (data center) และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ของเดลตา้ นอกจากน้ี แบรนด์ Eltek ยงัเป็นแบรนด์ชั้นน า
ระดบัโลกในดา้นเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) และศูนยข์อ้มูล (data center) ยงัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในตลาดในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์(ANZ)  

2. บริษทัฯ มีแผนท่ีจะรวมบริษทัย่อยในประเทศออสเตรเลียท่ีมีอยู่เดิมคือ Delta AU กบับริษทั 
Eltek AU ท่ีบริษทัฯ จะไดหุ้้นมาจาการท ารายการในคร้ังน้ี โดยบริษทัฯ มุ่งหวงัถึงการเป็นผูน้ าในตลาดใน
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ (ANZ) ด้วยการน าเสนอสินคา้ภายใตแ้บรนด์ชั้นน าหลาย
รายการ โดยมีแบรนด ์Eltek และ Delta เป็นหลกั รวมถึงการใหบ้ริการดา้นโซลูชัน่ท่ีหลากหลายภายใตก้าร
บริหารของบริษทัเดียวกนัในประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีเพาเวอร์ซิสเตม็ส าหรับระบบโทรคมนาคม ศูนย์
ขอ้มูล และผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ในกลุ่มเดลตา้เป็นสินคา้หลกัในการเจาะตลาดในภูมิภาคน้ี 

5.3 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มบริษทัฯ ภายหลงัการจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนจะไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การท าธุรกิจส าหรับผลิตภณัฑเ์พาเวอร์
ซพัพลายส าหรับระบบโทรคมนาคม (TPS) และผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ในกลุ่มเดลตา้อ่ืนๆ เฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEA) อินเดีย และ ANZ เป็นหลกั ในขณะท่ีกลุ่ม DEI จะมุ่งเน้นการท า
ธุรกิจในภูมิภาคอ่ืน เช่น ตลาดทวปียโุรปตะวนัออกกลางและแอฟริกา (EMEA)  

6. ลกัษณะและขอบเขตการมีส่วนได้เสียของบุคคลที่เกีย่วโยงกนั 

6.1 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. Mr. Ping Cheng  
2. Mr. Tzu-Shing Ko และ 
3. Mr. Tsai-Hsing Chang  

6.2 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของ DIH ไดแ้ก่  
1. Mr. Dalip Kumar Sharma 
2. Ms. Chiu-Hua Hao และ 
3. Ms. Shang-Pei Chung 
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6.3 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของ DEN ไดแ้ก่  
1. Mr. Chin-Tang Lee 
2. Mr. Chia-Jung Liu และ 
3. Mr. Dalip Kumar Sharma 

6.4 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของ Eltek AS ไดแ้ก่  
1. Mr. Kelvin Huang 
2. Mr. Chin-Tang Lee 
3. Mr. An Cheng 
4. Ms. Hilde Steira และ 
5. Mr. Geir Waaler 

6.5 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของ DESS ไดแ้ก่  
1. Mr. Kong Meng Ng 
2. Mr. Tsai-Hsing Chang และ 
3. Ms. Fu-Hua Ku  

6.6 ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กรรมการของ DEI ไดแ้ก่  
1. Mr. Yancey Hai 
2. Mr. Ko Tzu-shing 
3. Mr. Bruce CH Cheng 
4. Mr. Cheng Ping 
5. Mr. Simon Chang 
6. Mr. Albert Chang 
7. Mr. An Cheng 
8. Mr. Yung-Chin Chen  
9. Mr. George Chao   
10. Mr. Tsong-Pyng Perng และ  
11. Mr. Ji-Ren Lee 

7. แหล่งเงินทุนและความเพยีงพอของเงินทุนหมุนเวยีน 

ภายหลงั DGN BV ได้รับช าระค่าตอบแทนจากผูซ้ื้อ (DIH และ DEN) ส าหรับหุ้นใน DECH และหุ้นใน 
DETR ท่ีจะจ าหน่ายไปแลว้ DGN BV จะจ่ายเงินปันผลใหก้บั DESS ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ DGN BV ดงันั้น แหล่ง
เงินทุนหลกัส าหรับ DESS ท่ีใช้ในการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ Eltek AU จะมาจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจาก DGN BV 
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ซ่ึงการด าเนินการในลกัษณะน้ีจะท าให้ค่าตอบแทนท่ี DESS ตอ้งจ่ายเพื่อการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนจะไม่กระทบต่อ
กระแสเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (โดยไม่มีกรรมการ
ท่ีมีส่วนเสีย) ไดพ้ิจารณาการจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนอยา่งระมดัระวงัแลว้ และมีความเห็น
ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ รวมทั้งช่วยพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA) รวมทั้ง
อินเดียและ ANZ 

นอกจากน้ี ราคาในการจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน เป็นราคาซ่ึงมีท่ีมาจากช่วงราคา
บ่งช้ีของราคาตลาดท่ีเป็นธรรม (fair market value) ซ่ึงประเมินโดยบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ  ประกอบ
กบัการพิจารณาในเชิงทางธุรกิจในระยะยาวของผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่การจ าหน่ายเงินลงทุนและการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนมีมีราคา เง่ือนไขการ
ช าระเงินและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีเสนอขา้งตน้มียติุธรรมและสมเหตุสมผล 

ทั้งน้ี ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใดท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
แต่ประการใด 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 

กรรมการ 


