
 

 

 

 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565  
 

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้เสนอจากบรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (“BDMS”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 
95.76 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ท่ีมีความประสงคจ์ะเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยสมคัรใจ เพื่อแกไ้ขปัญหาและลดภาระที่จะเกิดขึน้จากการกระจายการถือ
หุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 ในการนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหลักทรพัย์ดังกล่าวได้รบัอนุมัติจากตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
หน่วยงานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี)   BDMS จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้เพื่อการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จากผูถื้อหุน้ราย
อื่นในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 4.24 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ในราคาเสนอซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัทฯ ที่ 480 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุน้ของบรษิัทฯ ที่เป็นราคาสงูสดุของราคาที่ค  านวณได้
จากวิธีที่ก าหนดไวภ้ายใตข้อ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

อนึ่ง ราคาเสนอซือ้ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดห้ากมีเหตกุารณ ์อนัเป็นเหตหุรืออาจเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายอย่าง
รา้ยแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรพัยสิ์น หรือต่อราคาหุน้ของบริษัทฯ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการก าหนดราคา
เสนอซือ้ หรือเหตุอื่นใดตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคาเสนอซือ้สุดทา้ยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทกุประการ 

การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อยู่ภายใตบ้งัคบัว่าเงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้นทกุขอ้  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
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บริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

2) การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะตอ้งไดร้ับ
อนุม ัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพยฯ์ สถาบันการเงิน และ
คู่สญัญาอื่นๆ ตามสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่จ  าเป็น) 

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบดว้ย (1) ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. สมชยั ฤชพุนัธุ ์(2) นายสมชาต อินทรทูต 
และ (3) นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ ไดพ้ิจารณารายละเอียดและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แอดไวเซอรี่ 
พลัส จ ากัด  ทั้งนี ้ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการร่วมของบริษัทฯ และ BDMS ไม่ไดเ้ข้าร่วมพิจารณา
รายละเอียดและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งหรือออกความเห็นในเรื่องดงักล่าว โดยกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันี ้

1. เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ  
กรรมการอิสระมีความเห็นว่า การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตผุลดงันี ้

1.1 บริษัทฯ ไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องทาง
การเงินที่ดี มีเงินทุนภายในเพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งในกรณีมีความจ าเป็นในอนาคตที่จะตอ้งใช้เงินทุนเพิ่มเติม  
บรษิัทฯ สามารถจดัหาเงนิทนุจากแหล่งเงินทนุอื่นๆ รวมทัง้อาจขอรบัการสนบัสนนุทางการเงนิท่ีจ าเป็นจาก BDMS ซึ่งเป็นบรษิัท
แม่ได ้

1.2 เพื่อแกไ้ขปัญหาและลดภาระที่เกิดขึน้จากการที่บรษิัทฯ มีคณุสมบตัิในเรื่องการกระจายการถือหุน้ของ
ผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิัทฯ 
มีผูถื้อหุน้รายย่อยรวมกันนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และปัจจุบนับริษัทฯ 
ยงัไม่สามารถมีแนวทางในการแกไ้ขคณุสมบตัิดงักล่าวได ้ 

1.3 เพื่อลดภาระหนา้ที่ของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับการเป็นบรษิัทจด
ทะเบียน อนัจะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารกิจการไดค้ล่องตวัมากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถลดภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.4 การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในครัง้นี ้จะเป็นทางเลือกใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยในการขายหุน้ของบรษิัทฯ ไดต้ามจ านวนที่
ตอ้งการและในราคาที่เหมาะสม ตามที่ก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  เพื่อลดความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการท่ีหุน้ของ
บรษิัทฯ ขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายมาเป็นเวลานาน  รวมทัง้ลดความเส่ียงจากการที่ผูถื้อหุน้รายย่อยไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจ
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้เนื่องจากปัจจุบนั BDMS ถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนสงูถึงรอ้ยละ 95.76 ของจ านวนหุน้ออกจ าหน่ายแลว้
ของบรษิัทฯ ซึ่งสามารถมีอ านาจควบคมุบรษิัทไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 

 



 

 

2. ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ  

2.1 บริษัทฯ จะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรพัย์ฯ ไดอ้ีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจและสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ มีสภาพคล่องและกระแสเงินสดภายในกิจการที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์  ซึ่งในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม บรษิัทสามารถระดมทนุดว้ย
ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขาย
ตราสารหนีต้่อผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ รวมถึงบรษิัทฯ อาจจะขอรบัการสนบัสนนุทางดา้นการเงินท่ีจ าเป็นจาก 
BDMS ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนและสามารถระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ และในระยะ
ยาวคาดว่าบริษัทฯ ยังสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตไดต้่อไป โดยจะไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจาก
ขอ้จ ากดัดา้นการระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2.2 บริษัทฯ อาจได้รบัสิทธิประโยชน์ในการได้รบัยกเว้นไม่ตอ้งน าเงินปันผลที่ไดร้บัจากบริษัทไทยหรือ
กองทุนรวมมารวมเป็นรายไดใ้นการค านวณเพื่อเสียภาษีที่ลดลงจากเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงไดร้บัสิทธิประโยชน์
ดงักล่าวทั้งจ านวน ในกรณีที่บริษัทฯ ถือหุน้ในกิจการที่จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
และกิจการท่ีจ่ายเงินปันผลมิไดถื้อหุน้ในบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ไดถื้อหุน้ในกิจการท่ีจ่ายเงินปันผลไวไ้ม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนและ
หลงัวนัที่มีเงินไดจ้ากเงินปันผลดงักล่าว รวมทัง้ยงัคงไดสิ้ทธิประโยชนจ์ากการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลที่ไดจ้ากกองทนุรวมมา
รวมเป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรเพื่อเสียภาษีกึ่งหน่ึง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนและหลงั
วนัท่ีมีเงินไดจ้ากเงินปันผลดงักล่าว 

2.3 บคุคลภายนอก รวมถึงคู่คา้และลกูคา้ของบรษิัทฯ สามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ ไดล้ดลง จาก
การที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามหน้าที่ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ บา้ง แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนัยส าคญั โดยบริษัทฯ 
ยงัคงด าเนินงานตามแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธข์อ้มลูและบริการต่าง ๆ เพื่อรกัษาลกูคา้กลุ่มเป้าหมายต่อไป  

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่บริษัทฯ พน้สภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ผูถื้อหุน้รายย่อยที่ยงัคง
ถือหุน้บรษิัทฯ อยู่ต่อไปจะไดร้บัผลกระทบดงันี ้

3.1 ผูถื้อหุน้อาจไม่สามารถซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ ไดอ้ย่างคล่องตัว เนื่องจากไม่สามารถซือ้ขายหุน้ของ
บรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นตลาดรองไดอ้ีกต่อไป  

3.2 ผลตอบแทนการลงทุนในหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บั อาจถูกจ ากัดเพียงในรูปของเงินปันผล โดย
โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะไดร้บัก าไรจากการซือ้ขายหลักทรพัย ์(Capital Gain) ที่เกิดขึน้จากส่วนต่างของราคาซือ้ขายหุ้นมีลดลง 
เนื่องจากหุน้ของบรษิัทฯ ไม่มีตลาดรอง และ ไม่มีราคาอา้งอิงในการซือ้ขาย  

3.3 ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรบัก าไรจากการซือ้ขาย
หุน้ (Capital Gain Tax) ของบรษิัทฯ อีกต่อไป นอกจากนี ้การโอนหุน้ของบรษิัทฯ ผูโ้อนทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคลจะ
ไม่ไดร้บัยกเวน้ค่าอากรแสตมป์ดว้ย  

3.4 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ ลดลงอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากภาระหนา้ที่ใน
การเปิดเผยสารสนเทศหรือขอ้มลูใดๆ ตามที่ก าหนดโดยกฎเกณฑแ์ละประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะสิน้สดุลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 



 

 

ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และยงัคงตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เช่น ขอ้มลูที่
เปิดเผยในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ เป็นตน้  

3.5 ผูถื้อหุน้รายย่อยจะมีความเส่ียงจากการไม่สามารถตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารงานของผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ได ้เนื่องจากปัจจบุนั BDMS ถือหุน้บริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 95.76 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สามารถควบคมุมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด  

4. ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้น 

กรรมการอิสระมีความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ 480 บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม เนื่องจากเป็นราคาที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และ ไม่ต  ่ากว่ามลูค่ายุติธรรม
ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่ประเมินไดโ้ดยวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งมี
ราคาอยู่ในช่วง 365.52 – 466.30 บาท ต่อหุ้น และราคาเสนอซือ้ดังกล่าวต้องเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่
ค  านวณไดต้ามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอซือ้เพื่อการเพิกถอนหลักทรพัยข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ.12/2554 

ทั้งนี ้ความเห็นของกรรมการอิสระข้างต้น ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การ
ตดัสินใจสดุทา้ยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยผูถื้อหุน้ควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระประกอบการพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ดว้ย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

             
   (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. สมชยั ฤชพุนัธุ)์         (นายสมชาต อินทรทตู) 
         กรรมการอิสระ                 กรรมการอิสระ 
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