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วนัที่ 19 ธนัวาคม 2559 

เร่ือง ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์โดยความสมคัรใจ 

เรียน ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ดราโก้ พีซบีี จ ากดั (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี  
19 ธนัวาคม 2559 ได้อนมุตัิให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
(“การเพกิถอนหลักทรัพย์”) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”) เน่ืองจากบริษัทได้รับหนงัสือลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 (หนังสือ) จาก Chin-Poon 
Industrial Co., Ltd. (“Chin-Poon” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2559 Chin-Poon ถือหุ้นจ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95.53 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท) แจ้งเจตจ านงท่ีจะสนบัสนนุให้บริษัทพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพย์ โดยจะเข้ามาเป็นผู้ท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ในสว่นท่ีมิได้ถือโดยผู้ท าค าเสนอซือ้เพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย์ โดยมี
ราคาเสนอซือ้เท่ากบั 5.07 บาทตอ่หุ้น ซึง่ราคาดงักลา่วเป็นราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ 

       ทัง้นี ้หนงัสือดงักลา่วได้ระบวุา่การที่ผู้ท าค าเสนอซือ้จะเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์นัน้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไข ดงันี ้

1. การได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ 

2. การได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้ด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ และ 

3. การได้รับความเห็นชอบหรืออนุมตัิการด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ (ในกรณีท่ีจ าเป็น) จากหน่วยงานท่ีมี
อ านาจก ากบัดแูลและหน่วยงานตา่ง ๆ อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ 
รวมถึงความคิดเห็นของบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว มีความเห็น
ดงันี ้

 

 



 

- 2 - 

เหตุผลและความเหมาะสมของการเพกิถอนหลักทรัพย์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 

กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเพิกถอนหลกัทรัพย์ในครัง้นีม้ีความเหมาะสมตามเหตผุลและข้อเท็จจริงและ
จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง การรับหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวต้องถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน (หลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น) อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีปิดสมดุทะเบียน
เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นครัง้ล่าสุดของบริษัท ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 4.47 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท อีกทัง้ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนการ
ท่ีจะลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 

2. ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 Chin-Poon ถือหุ้นในบริษัท จ านวน 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 95.53 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยสดัส่วนการถือหุ้นดงักลา่วมากกว่า 
3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ Chin-Poon จึงสามารถควบคุมทิศทางการด าเนินธุรกิจ
และควบคุมคะแนนเสียงเพ่ือการลงมติต่างๆ ได้ (รวมถึงมีคะแนนเสียงเพียงพอท่ีจะผ่านมติการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ได้) 

3. ภายหลงับริษัทพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ียงัคงถือหุ้น
บริษัทต่อไปอาจได้รับผลกระทบ เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทจะไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายส่งผลให้ไม่มี
ราคาตลาดอ้างอิงและน่าจะไม่สามารถซือ้ขายได้สะดวกเหมือนกบัการซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรัพย์ จึงอาจ
ส่งผลให้โอกาสท่ีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยจะได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากการขายหุ้ น (Capital Gain) ลดลง 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีท่ีเกิดจากก าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain 
Tax) (ซึง่หากขายหุ้นให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ในช่วงระยะเวลารับซือ้ตามท่ีก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ หรือ
ในขณะท่ีบริษัทยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนี)้ 

นอกจากนี ้ช่องทางในการได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทจะลดลงด้วย เน่ืองจากภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทไมไ่ด้
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ภาระหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนดโดย
กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนย่อมสิน้สดุลง 
นอกจากนี ้หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้เพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย์ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซึง่มิใช่ผู้ท าค าเสนอ
ซื อ้  ห รือบุคคลท่ีกระท าร่วมกับผู้ ท าค าเสนอซื อ้  (Acting in Concert) หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)ของบุคคลดงักล่าว ถือหุ้ น
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะท าให้ (1) บริษัทจะสิน้สดุหน้าท่ีในการ
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จัดท าและน าส่งงบการเงิน และรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ และ (2) ผู้บริหารและผู้สอบ
บญัชีของบริษัทจะสิน้สุดหน้าท่ีในการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ตามประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต. ท่ี สจ. 12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบ
บญัชี ประกอบกบัในปัจจุบนั Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.53 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท ไม่มีแผนการท่ีจะลดสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท จึงมีความเป็นไปได้มากท่ีหลงัจาก Chin-
Poon ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการในครัง้นีแ้ล้วจะคงสดัส่วนการถือหุ้ นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 95.53 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท อนัส่งผลให้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทของผู้ ถือหุ้น
รายย่อยถูกจ ากัดอยู่เพียงจากข่าวสารจากข้อมูลท่ีบริษัทต้องเปิดเผยในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท งบการเงินท่ี
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วและรายงานประจ าปีของบริษัทท่ีจะต้องจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจ าทุกปี
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และจะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยยังสามารถขอ
คดัลอกเอกสารส าคญัของบริษัท เช่น หนงัสือรับรอง บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทอาจได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์) แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) หากภายหลงัการท าค าเสนอ
ซือ้เพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย์ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายอื่นซึง่มิใช่ผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือบุคคลท่ีกระท าร่วมกับผู้ท าค า
เสนอซือ้ (Acting in Concert) หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้ นรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้น 

กรรมการอิสระมีความเห็นวา่ราคาเสนอซือ้ท่ี 5.07 บาทตอ่หุ้นนัน้ เท่ากบัมลูคา่ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ จงึเป็นราคาท่ีเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์ 

อย่างไรก็ดี ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทจะต้องจดัให้มีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท โดย Chin-Poon จะเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้
ดงักลา่ว และคาดว่าจะมีการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือการเพิกถอนหลกัทรัพย์ภายในคร่ึงปีแรกของปี 
2560 (ภายหลงัจากท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทและตลาดหลกัทรัพย์อนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์) ใน
การนี ้บริษัทจะต้องจดัให้มีรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่จะมีการให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของราคาเสนอซือ้อีกครัง้หนึง่ด้วย 
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ทัง้นี ้กรรมการอิสระเห็นควรให้น าเร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพย์เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณา
ตอ่ไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการอิสระถือเป็นเพียงข้อมลูสว่นหนึ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือ
หุ้นเท่านัน้ การตดัสินใจขึน้อยู่กับผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ด้วย 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
 

  

 

     

( นายอดลุ อมตวิวฒัน์ )  ( นายมาว ออ่ง ทนุ ) 

 กรรมการอิสระ    กรรมการอิสระ  

  

 

     

       

( นายสรุพล ปลืม้อารมย์ )     

 กรรมการอิสระ      

 


