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วนัท่ี 9 มกราคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน  ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2559 

2. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ดราโก้ พีซีบี 
จ ากดั (มหาชน) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยสมคัรใจ 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมคัรใจ 

4. แบบรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

5. ประวตัิกรรมการ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 

6. เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  
ครัง้ท่ี 1/2560 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผุ้ ถือหุ้น 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 

9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพ่ือพิจารณาระเบียบ
วาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจ าปี 2559 ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้รับหนังสือลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 จาก Chin-Poon 
Industrial Co., Ltd. (“Chin-Poon”) ซึง่มีใจความส าคญัวา่ Chin-Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท จ านวน 236,103,610 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทมีเจตจ านงท่ีจะสนับสนุนให้บริษัท พิจารณาเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์”) ด้วย
เหตผุลดงันี ้

1. บริษัทขาดคณุสมบตัิในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เน่ืองจากข้อบงัคบั
ตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง การรับหุ้ นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้ นดงักล่าว
ต้องถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทจด
ทะเบียน (“หลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น”) อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ีปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือครัง้ล่าสุดของบริษัท ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 Chin-
Poon ถือหุ้ นบริษัทรวมทัง้สิน้ 236,103,610 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95.53 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ในขณะท่ีบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้สิน้จ านวน 11,054,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.47 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ต ่ากวา่เกณฑ์การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยตาม
หลกัเกณฑ์การกระจายหุ้น ทัง้ Chin-Poon ไม่มีนโยบายท่ีจะลดสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

2. บริษัทไมม่ีความจ าเป็นในการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) 

3. การเพิกถอนหลกัทรัพย์จะช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับ
การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้ยังเป็นการลด
ภาระหน้าท่ีของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับใด  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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ซึ่ง Chin-Poon จะให้การสนับสนุนบริษัท โดยจะเป็นผู้ ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัทในส่วนท่ีมิได้ถือโดย Chin-Poon เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยสมคัรใจ ในราคาเสนอซือ้ท่ี 5.07 
บาทตอ่หุ้น 

ในการนี ้Chin-Poon จะต้องด าเนินการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง การเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้การเพิกถอนหุ้ นจากการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนจะต้องจัดให้มีผู้ เสนอซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้ นเป็นการทั่วไป และการท าค าเสนอซือ้หุ้ น
ดงักล่าวให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ 
(“ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน”) ท่ีก าหนดให้ผู้ เสนอซือ้จะต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นใน
ราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ราคาสงูสดุของราคาท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาสงูสดุท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซือ้ได้หุ้นของ
บริษัทมาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน  ก่อนวัน ท่ี ย่ืนค าเสนอซื อ้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึง่ราคาดงักลา่วยงัไม่
สามารถระบุได้ในขณะนี ้(ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 Chin-Poon ได้ซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทจ านวน 15,209,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.95 บาท) 

2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นบริษัทในระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันท่ี
คณะกรรมการของบริษัทมีมติเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาการเพิกถอนหุ้น 
หรือวันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัทมีมติให้เพิกถอนหุ้ นออกจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะเกิดก่อน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.56 บาท 
(ค านวณระหว่างวนัท่ี 9 ถึง 16 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 5 วนัท าการ ก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น ซึง่
คณะกรรมการบริษัทได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559)  

3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยค านวณจากมูลค่าทางบัญชีท่ีปรับปรุงให้สะท้อน
ราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท ซึ่งค านวณได้ราคาหุ้นละ 4.88 
บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีค านวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สิน้สุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
ของบริษัท 
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4. มลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นของบริษัทท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของ Chin-Poon ซึง่
มีราคาเท่ากบัหุ้นละ 4.88 บาท ด้วยวิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี เน่ืองจากเป็นวิธีท่ี
สะท้อนให้เห็นมลูคา่ท่ีแท้จริงของหุ้นกิจการ ซึง่สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นท่ีดิน อาคาร 
สว่นปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัร ซึง่ได้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดงักลา่วเกือบ
ทัง้หมด จงึสะท้อนให้เหน็มลูคา่ตลาดท่ีแท้จริงของทรัพย์สนิของบริษัท (โดยอ้างอิงจาก
งบการเงินรวม สิน้สดุไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ของบริษัท) 

ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้หุ้นของบริษัทท่ี Chin-Poon เสนอไว้ หุ้นละ 5.07 บาท จึงไม่ต ่ากว่าราคา
สงูสดุของราคาท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 

ทัง้นี ้การท่ี Chin-Poon จะเข้าท าการซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเป็นการทั่วไป เพ่ือเพิก
ถอนหลักทรัพย์ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์นัน้ ขึน้อยู่กับเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. การได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทให้เสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรัพย์ 

ข. การได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้ด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ และ 

ค. การได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติการด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ (ในกรณีท่ี
จ าเป็น) จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูล และหน่วยงานตา่ง ๆ อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมตัิเพิกถอนหลกัทรัพย์ โดยมีเหตุผลดงัท่ีระบุในความเห็นของคณะกรรมการ
อิสระในการขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

นอกจากนี ้การด าเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์มีข้อก าหนดให้บริษัทจัดให้มี 
ผู้ เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป บริษัทจึงเห็นสมควรท่ี  Chin-
Poon ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะเข้ามาเป็นผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัทจาก
ผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ เป็นการทั่วไปประกอบกบัผู้ท าค าเสนอซือ้ได้แสดงเจตจ านงท่ีจะสนับสนุนบริษัท
ในการเป็นผู้ ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ในส่วนท่ีมิได้ถือโดยผู้ ท าค าเสนอซือ้ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตามท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 ของ Chin-Poon ซึง่
กลา่วถงึไว้ข้างต้น 
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อนึง่ ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและข้อมลูอื่น ๆ ท่ี 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความน่าเช่ือถือ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนมุตัิการ
เพิกถอนหลกัทรัพย์ด้วย ทัง้นี ้การตดัสินใจสดุท้ายขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

การลงมต ิ วาระนีท่ี้ประชุมต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้คดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 

วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนั
องัคารท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 
9) โดยพร้อมเพรียงกนั และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา  
9.00 น. 

 อนึง่ เพ่ือความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.dracopcb.com โดย
เลือกใช้แบบหนึง่แบบใดตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ หรือท่านสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายออ่ง ทนุ 

2) นายสรุพล ปลืม้อารมย์ 

ข้อมลูของกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 
(Record Date) ในวนัท่ี 9 มกราคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มกราคม 2560 
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ทัง้นี ้ กรุณาสง่หนงัสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ 2560 หรือน ามาย่ืนตอ่ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานฯ มอบหมายก่อนเร่ิม
การประชมุด้วย จกัขอบคณุย่ิง 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นาย เฉิน จงุ คนุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 


