
 
แบบค ำขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 
บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ี 4 มกรำคม 2560 
 
เรียน  คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขำ้พเจำ้บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีช่ือภำษำอังกฤษว่ำ 
(“บริษทั” หรือ “DSGT”) ขอยื่นค ำขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี  

1. ประเภทหลกัทรัพย์ของบริษทั 
 

 1.1 หุน้สำมญั/หุน้บุริมสิทธิ 
        1.1.1   จ ำนวน 1,259,999,795 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00  บำท รวม 1,259,999,795 

ลำ้นบำท  
  1.1.2  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2549 
  1.1.3  รำคำซ้ือขำยหุน้คร้ังหลงัสุด 4.98 บำท/หุน้ ซ่ึงเป็นรำคำปิด (Close Price) เม่ือ

วนัท่ี 4 มกรำคม 2560 
1.2 หุน้กู/้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

- ไม่มี - 
1.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
 - ไม่มี - 
1.4 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน (ระบุ)   
 - ไม่มี - 

2. กำรได้รับอนุมัตจิำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
  

 ท่ีประชุมใหญ่วิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2560 ไดมี้มติให้ถอนหุ้น
ของบริษทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 2.1 จ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1,698 รำย 1,259,999,795 หุ้น ตำมรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิใน
กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2559 

  2.2 จ ำนวนผูถื้อหุน้รำยย่อยท่ีถือหุ้นไม่เกินกว่ำ 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกช ำระแลว้แต่ไม่ต ่ำ
กว่ำ 1 หน่วยกำรซ้ือขำย 1,431 รำย 54,641,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.34 ของทุนเรียกช ำระ
แลว้ ตำมรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 14 
ธนัวำคม 2559 

(F10-7)  (หลงัได้รับอนุมตัิจำกมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น) 
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   2.3 จ ำนวนผู ้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 รำย 1,269,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.1007 ของทุนเรียกช ำระแลว้ 

   2.4 จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมอบฉนัทะ 82 รำย 1,190,291,073 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 94.4676 ของทุนเรียกช ำระแลว้ 

   2.5 จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นชอบให้ถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  135 รำย  
1,186,114,457 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 94.1361 ของทุนเรียกช ำระแลว้ 

   2.6 จ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีคดัคำ้นกำรถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 29 รำย 
5,435,702 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.4314 ของทุนเรียกช ำระแลว้ 

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของกำรขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

   บริษัทได้รับหนังสือลงวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2559 จำก North Haven Private Equity Asia 
Angel Company Limited (“NHPEA Angel”) แจ้งมำย ังบ ริษัทว่ำ NHPEA Angel ขอเสนอให้บ ริษัท
พิจำรณำถอนหุ้นของบริษทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน SET (“กำรถอนหุ้นออกจำกกำร
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”) โดยในหนงัสือดงักล่ำว NHPEA Angel เสนอท่ีจะสนบัสนุนกำรถอนหุน้ของ
บริษทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยกำรเป็นผูท้  ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั 
ซ่ึงไม่ไดถื้อโดย NHPEA Angel และ DSG International Limited (“DSGIL”) โดยมีเหตุผล ดงัน้ี 

3.1 ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก ำหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ตอ้งด ำรงคุณสมบติัเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุน้ โดยตอ้งมีจ ำนวนผูถื้อหุน้สำมญัรำยยอ่ยไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำย และผูถื้อหุ้นดงักล่ำวตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 15 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน (“กำรกระจำยกำรถือหุ้น”) โดย ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 
2559 บริษทัมีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดงัน้ี 

(ก)  บริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยย่อยจ ำนวน 1,746 รำย ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัประมำณร้อยละ 7.70 
ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 7.70 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 

(ข) NHPEA Angel ถือหุ้นจ ำนวน 324,625,200 หุ้น หรือประมำณร้อยละ 25.76 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทั คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 25.76 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

(ค) DSGIL ถือหุน้จ ำนวน 838,386,180 หุน้ หรือประมำณร้อยละ 66.54 ของทุนช ำระแลว้
ของบริษทั คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.54 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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นอกจำกน้ี NHPEA Angel ได้หำรือกับ DSGIL ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท โดยทั้ ง 
NHPEA Angel และ DSGIL ไม่มีแผนท่ีจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น จึงท ำให้
บริษทัไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติัเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุน้ได ้

3.2 NHPEA Angel เห็นว่ำบริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งระดมทุนจำกประชำชนเป็นกำร
ทัว่ไปในอนำคตอนัใกล ้

3.3 กำรถอนหุน้ของบริษทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นกำรลดค่ำธรรมเนียม
และค่ำใชจ่้ำยของบริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งช ำระในฐำนะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน นอกจำกน้ี 
จะเป็นกำรลดระดบัภำระหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑต่์ำงๆ ในฐำนะท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียนดว้ย 

ทั้งน้ี หนังสือดงักล่ำวไดมี้กำรระบุว่ำ NHPEA Angel เสนอท่ีจะสนับสนุนกำรถอนหุ้นของ
บริษทัออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยกำรเป็นผูเ้สนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
บริษทั ภำยใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติกำรถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติักำรถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

3. บริษทัไดรั้บอนุญำต หรืออนุมติั (หำกท่ีก ำหนดไว)้ จำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง และหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน  

4. กำรด ำเนินกำรเสนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพย์อืน่ที่อำจแปลงสภำพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษทั
จำกผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นกำรทั่วไป 

 
 4.1  ช่ือผูเ้สนอซ้ือหรือกลุ่มผูเ้สนอซ้ือ พร้อมควำมสมัพนัธ์กบับริษทั 
  ผูเ้สนอซ้ือ หรือ North Haven Private Equity Asia Angel Company Limited เป็นผูถื้อหุน้

รำยใหญ่อนัดบัสองของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2559 ผูเ้สนอซ้ือถือหุน้สำมญั
จ ำนวน 347,250,500 หุน้ หรือร้อยละ 27.56 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั 

 4.2 รำคำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แยกเป็นแต่ละประเภทหลกัทรัพย)์  
  รำคำเสนอซ้ือหุน้สำมญั 5.00 บำท / หุน้ 

4.3 ช่ือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของผูเ้สนอซ้ือ 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

4.4 ช่ือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
บริษทั ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
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4.5 ก ำหนดกำรเสนอซ้ือหลกัทรัพย:์ NHPEA Angel จะท ำค ำเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัเพ่ือเพิก
ถอนหุ้นของบริษทัออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ใน
เดือนกมุภำพนัธ์ 2560 ทั้งน้ี ระยะเวลำท ำค ำเสนอซ้ือสูงสุดเท่ำกบั 45 วนัท ำกำร 

 

5. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทจำกกำร
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ณ วนัที่ 14 ธันวำคม 2559 (Record Date) 

 

เลขที ่ ช่ือ สัญชำต ิ อำชีพ จ ำนวนหุ้น % กำรถือหุ้น 

1. DSG International Limited หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน -   838,386,180        66.54 

2. 
North Haven Private Equity Asia 
Angel Company Limited 

หมู่เกำะเคยแ์มน -   347,250,500        27.56 

3. นำยโสภณ มิตรพนัธ์พำนิชย ์ ไทย -     10,990,530         0.87 

4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั ไทย -      8,724,785         0.69 

5. นำยสมคัร สุทธิ ไทย -      2,900,000         0.23 

6. นำยไศล สุขพนัธ์โพธำรำม ไทย -      1,700,000          0.13 

7. 
HSBC BANK PLC-HSBC 
BROKING SECURITIES 
(ASIA) LIMITED 

บริติช -      1,680,000        0.13 

8. นำยสิทธิโชค ถนอมกลุรัตน์ ไทย -      1,548,420       0.12 

9. นำยไกรสีห์ ไชยวรฉตัร ไทย -      1,294,090       0.10 

10. นำงพนิชยำ พวัถำวรสกลุ ไทย -      1,283,900        0.10 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก   1,215,758,405 96.49 

   รวมผูถื้อหุน้รำยอ่ืน   44,241,390 3.51 

  รวม   1,259,999,795 100.00 
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6. คณะกรรมกำรของบริษทั ณ วนัที่ 4 มกรำคม 2560 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง % กำรถือหุ้น 

1. นำยหวำง ชุย-หลิง แบรนดอน  ประธำนกรรมกำร 0 

2. นำยคมั ชิง แอมโบร์ส ชำน กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  0 

3. นำยโหยว เอก๊ ชอง กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 0 

4. นำงสำวชชัณี อนนัตว์ฒันพงษ ์ กรรมกำรและผูจ้ดักำรทัว่ไป  0 

5. นำยกวอก คิง คิงสลีย ์ชำน  กรรมกำร 0 

6. นำยดิกก้ี ปีเตอร์ ยปิ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 0 

7. นำยสุขพร ชชัวำลำพงษ ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 0 

8. นำยชวำน-เดอร์ อเลกซ์ คิง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 0 

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

 

 ลำยมือช่ือ............................................... กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 

 (นำย คมั ชิง แอมโบร์ส ชำน)  

       ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

  

 ลำยมือช่ือ...............................................  กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 

       (นำยโหยว เอ๊ก ชอง)  

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
 


