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ที่ CS23/2563 
        วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในทะเล ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 464.8 เมกะวตัต ์ที่ประเทศเยอรมน ี
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ทราบว่า Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้น  (Share 
Purchase Agreement) กับกลุ่ม  Global Infrastructure Partners (“GIP”) เพ่ือซื ้อหุ้นทั้งหมดของ Borkum Riffgrund 2 
Investor Holding GmbH, Frankfurt am Main, Germany (“BKR2 Holding”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  50 ในโครงการ 
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG (“โครงการ BKR2”) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิน้ประมาณ 
548 – 558 ลา้นยูโร หรือประมาณ 19,219 – 19,570 ลา้นบาท โดยส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 50 ถือหุน้โดยบริษัทในกลุ่ม Ørsted 
A/S (“Ørsted”) (เดิมชื่อ DONG Energy) โดยสญัญามีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

โครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 
464.8 เมกะวัตต ์(ขนาดก าลังการผลิตส่งออก 450.0 เมกะวัตต)์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศเยอรมนี ซึ่งโครงการดงักล่าวไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ัง้แต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(Power Purchase Agreement: PPA) และสัญญาบ ารุงรกัษา (Operation & Maintenance Agreement: O&M Agreement) 
กับกลุ่มบริษัท Ørsted เป็นระยะเวลา 20 ปี จากวันที่เปิดด าเนินการ นอกจากนี ้โครงการ BKR2 ยังมีอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ 
feed-in tariff (FiT) ที่รับประกันโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 9.5 ปี หลังจากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ และจะ
ได้รับค่าไฟฟ้าตาม merchant price โดยมีการรับประกันราคาขั้นต ่า ส  าหรับปีที่  9.5 – 20 จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวมี
เสถียรภาพทางรายไดใ้นระยะยาว  

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการ BKR2 ที่สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยัง
พลังงานหมนุเวยีนในต่างประเทศ โดยพิจารณาแลว้เห็นว่าโครงการ BKR2 มีผูร่้วมทุนที่แข็งแกร่งอย่าง Ørsted ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน าที่มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจพลังงานลมในทะเล โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลติดตัง้ทั่วโลกรวม 6.8 กิกะ
วตัต ์และอีก 3.1 กิกะวัตต ์ที่จะสรา้งเสร็จภายในปี 2565 ในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เดนมารก์ สหรฐัอเมริกา เป็นตน้ นอกจากนี ้Ørsted ยงัมีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจดังกล่าวกว่า 25 ปี และเป็นผูด้  าเนิน
โครงการ BKR2 ซึ่งจะท าใหส้ามารถร่วมงานดว้ยกนัต่อไปเพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งดา้นธุรกิจพลงังานหมนุเวียนของบริษัท
ฯ อีกทัง้เป็นการยกระดบัความน่าเชือ่ถือและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในระดบัสากลอีกดว้ย นอกจากนี ้เนื่องจากเป็นโครงการที่
เปิดด าเนินการแลว้ บริษัทฯ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรไดท้ันทีหลังจากการโอนหุน้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมฐานรายไดแ้ละก าไรของ
บริษัทฯ ใหเ้ติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั  

ทั้งนี ้การท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ”) โดย
รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 13.7979 จากการค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่



 

ไดข้นาดรายการสงูสดุ โดยค านวณจากงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และเมื่อ
รวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมติัใหเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี ้ท าใหม้ีขนาดรายการรวมสงูสดุทัง้สิน้รอ้ยละ 23.6458 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึ่งมีมลูค่าสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 2 ตามประกาศการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจง้สารสนเทศถึงผูถ้ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนัที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
    บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

        (นางสาวยุพาพิน วงัววิฒัน)์ 
 กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน 



 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล 
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG ของบริษัทฯ ที่ประเทศเยอรมนี 

 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ Gulf International Holding Pte. Ltd. 
(“GIH”) ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กับ GIP III 
Lighthouse Luxco S.à.r.l. (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Global Infrastructure Partners เพ่ือซือ้หุ้นทั้งหมดของ 
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH, Frankfurt am Main, Germany (“BKR2 Holding”) ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 50 ในโครงการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG (“โครงการ BKR2”) โดย
ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 50 ถือหุน้โดยบริษัทในกลุ่ม Ørsted A/S (“Ørsted”) (เดิมชื่อ DONG Energy) โดยสัญญามีผล
ใชบ้งัคบัในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 บริษัทฯ จะด าเนินการโอนหุน้ภายหลังการด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาเสร็จสิน้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน
ครึ่งปีหลงัของปี 2563 และส่งผลให ้BKR2 Holding เป็นบริษัทย่อยของ GIH 
 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 
ผู้เสนอซือ้: Gulf International Holding Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ผู้ขาย: GIP III Lighthouse Luxco S.à.r.l. ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ท ในกลุ่ ม  Global Infrastructure 

Partners 
ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ :  GIH และผูข้าย ไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ ที่จะท าใหร้ายการดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

  
3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ 
 บริษัทฯ และ GIH ได้เขา้ลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้กับผูข้าย เพ่ือซือ้หุ้นทั้งหมดใน BKR2 Holding จากผูข้าย โดย 

BKR2 Holding ถือหุ้นในโครงการ BKR2 ร่วมกับ  Borkum Riffgrund 2 Holding GmbH, Hamburg (“Ø rsted 

HoldCo.”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Ørsted ในสัดส่วนรอ้ยละ 50 เท่ากนั  
 
  



 

แผนผงัโครงสรา้งการถือหุน้หลงัการซือ้หุน้ BKR2 Holding 
 

 
 

 
 ขนาดของรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
 มูลค่าการลงทุนใน BKR2 Holding คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ประมาณ 548 – 558 ลา้นยูโร หรือประมาณ 19,219 – 

19,570 ลา้นบาท 
 การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยอา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการค านวณ ดงัต่อไปนี ้
 

เกณฑก์ารค านวณ 
ขนาดรายการ 

สูตรการค านวณ ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

(1)  เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ 

(NTA ของเงินลงทุน x สดัส่วนที่ไดม้า) x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

(2)  เกณฑก์ าไรสทุธิจาก 
การด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุน x สดัส่วนที่ไดม้า) x 100 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

(3)  เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน 

มลูค่ารายการที่ไดม้า x 100 
สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

13.7979 

(4)  เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์

จ านวนหุน้ทุนที่บริษทัออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ของบริษัท 

- ไม่มี - 

 
 เม่ือค านวณตามเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 13.7979 จาก

การค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2563 และเม่ือค านวณรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ประเภทเดียวกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่



 

ผ่านมาก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้ขา้ท ารายการในครัง้นี ้ท าใหมี้ขนาดรายการรวมทั้งสิน้รอ้ยละ  
23.6458 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็น
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 2 ตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่เปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) และจัดส่งหนังสือแจง้สารสนเทศถึงผูถ้ือหุน้ ภายใน 21 วัน 
นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 
4.  รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่ได้มา 
 BKR2 Holding มีสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 50 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล BKR2 ซึ่งมีขนาดก าลังการ

ผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ  (North Sea) ฝ่ังประเทศเยอรมนี ห่างจากท่าเรือ Norddeich 
ประมาณ 59 กิโลเมตร และอยู่ทางเหนือของเกาะ Borkum ประมาณ 34 กิโลเมตร โครงการ BKR2 ไดเ้ปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 โดยมีอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FiT) ที่รบัประกันโดยรฐับาลประเทศ
เยอรมนี ในปีที่ 1-9.5 ภายหลังจากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ และจะไดร้บัค่าไฟฟ้าตาม merchant price โดยมีการ
รับประกันราคาขั้นต ่าในปีที่  9.5-20 นอกจากนี้ โครงการ  BKR2 ยังมีสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) และสัญญาบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance Agreement: O&M Agreement) กับกลุ่ม
บริษัท Ørsted เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกดว้ย 

 
5.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการช าระเงิน 
 GIH จะเขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดของ BKR2 Holding ในราคาประมาณ 548 – 558 ลา้นยโูร หรือประมาณ 19,219 – 19,570 

ลา้นบาท โดย GIH จะท าการช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนให้แก่ผู้ขาย ภายหลังจากที่ GIH และผู้ขายได้ด าเนินการตาม
เงื่อนไขในสญัญาแลว้เสร็จ 

 
6.  เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) ซึ่งประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ (Cash Flows to Equity) บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้า (Production Profile) ราคาไฟฟ้าระยะยาว และตัวแปรส าคัญของการด าเนินงาน 
(Operational Parameters) เพ่ือก าหนดประมาณการกระแสเงินสดระยะยาว เพ่ือมาค านวณผลตอบแทนการลงทุน
จากเงินลงทนุ (EIRR) 

 
7.  ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

1. เนื่องจากเป็นโครงการที่เปิดด าเนินการแลว้ บริษัทฯ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรไดท้ันที ท าใหฐ้านรายไดแ้ละ
ก าไรของบริษัทฯ เติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

2. เป็นการสอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดย
ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3. บริษัทฯ มีโอกาสรว่มทนุกบับริษัทชัน้น าที่มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจพลงังานลมในทะเล อันไดแ้ก่ Ørsted ซึ่งจะ
ท าใหส้ามารถรว่มงานดว้ยกันต่อไปเพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ อีกทั้ง
เป็นการยกระดบัความน่าเชื่อถือและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจในระดบัสากลอีกดว้ย 



 

4. บริษัทฯ จะไดห้ลักประกันที่มั่นคงในดา้นผลตอบแทนระยะยาว ตามนโยบายสนับสนุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ของรฐับาลเยอรมนี 
 

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ 
 การลงทนุดงักล่าวในเบือ้งตน้จะใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ (Bridge Loan) จากสถาบันการเงินในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาท 

โดยบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนระยะยาวเพ่ือน ามาช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ดังกล่าวในภายหลัง เช่นการออกหุน้กู้ เงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเขา้ท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงทั้งทางดา้นอัตราแลกเปล่ียนและ
อตัราดอกเบีย้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

 
9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ กับการเข้าท ารายการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการเขา้ท ารายการนี้ เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการ

เขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดใน BKR2 Holding มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกับ
แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ /หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9. 
 ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ขา้งตน้ 
 
สารสนเทศตามบัญชี (2) เฉพาะข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 
11.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
 การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ซือ้หุ้น BKR2 Holding เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 

เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ถกูตอ้ง ครบถว้น และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั 

 
12.  (กรณีที่มี) ความเห็นของผู้เช่ียวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของ

ผู้เช่ียวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา ค ายินยอมของผู้เช่ียวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้
ความเห็น 

 ตามประกาศในขอ้ 11 บริษัทฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ตอ้งแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเพ่ือพิจารณาธุรกรรมนี ้
 
13.  ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผล
การด าเนินงานได้จัดท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

 - ไม่มี - 
 
 



 

14. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 - ไม่มี - 
 
15. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ

หุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน)์ 
 - ไม่มี - 
 

 
 


