วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

บริษัทย่อยซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท ) ครัง้ ที่ 6/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จํากัด (บจก. บานาน่ า กรุ๊ ป ) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ
้
ดีเอ็นเอ จากผู้ถือหุ้น
บริ ษัทเข้ าลงทุนในบริ ษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ จํากัด (บจก. ดีเ อ็น เอ) โดยการซื ้อหุ้นทังหมดของงบจก.
เดิมของบจก. ดีเอ็นเอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

วัน เดือ น ปี ที่เ กิด รายการ

บจก. บานาน่า กรุ๊ ป จะเข้ าลงนามสัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ขาย ภายหลังที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 6/2561 คาดว่าจะดําเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื ้อขายให้ แล้ วเสร็จได้ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
2.

คู่ส ัญญาที่เ กี่ยวข้ อ งและความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท จดทะเบียน
ผู้ข าย
1. บริ ษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จํากัด ถือหุ้นจํานวน 1,199,999 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.99 ของทุนจด
ทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ
2. นายประสิทธิ์ ศรี รุ่งธรรม ถือหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ
3. นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒ
ั นา ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0001 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ
ผู้ซ ือ้
บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จํากัด

ผู้ขายทัง้ 4 รายดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ ที่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมถึงที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

ลัก ษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสิน ทรั พ ย์ ท่ ไี ด้ ม า

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะเข้ าซื ้อหุ้นจํานวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ จากผู้ขายทัง้ 3 ราย ในราคาซื ้อขายหุ้นละ 140 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 210,000,000 บาท

รายละเอียดเบื ้องต้ นของ บจก. ดีเอ็นเอ
ชื่อกิจการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างเงินทุน

บริษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ สื่อสาร ภายใต้ ชื่อ KingKong Phone มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 95
สาขา
ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2561 บจก. ดี เ อ็น เอ มี ทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน 150,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น
แล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 3 คน คือ
ผู้ถ ือ หุ้น

1.

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด
(มหาชน)
นายประสิทธิ์ ศรี รุ่งธรรม
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒ
ั นา
รวม

2.
3.

คณะกรรมการ

จํานวนหุ้น ที่ถ อื สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

ลําดับ ที่

1,199,999

79.99

300,000
1
1,500,000

20.00
0.0001
100.00

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีกรรมการจํานวน 3 คน ดังนี ้
1.
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒ
ั นา
2.
นายสมเกียรติ ฉัว่ ศิริพฒ
ั นา
3.
นายประสิทธิ์ ศรี รุ่งธรรม
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้น กรรมการทัง้ 3 คนจะลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบจก.
ดีเอ็นเอ
ข้ อ มูล ทางการเงิน ที่ส าํ คัญ

2559

2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

68,043,233

170,358,829

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

29,154,750

53,827,015

รวมสินทรัพย์

97,197,983

224,185,844

หนี ้สินหมุนเวียน

88,690,850

120,564,553

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

2,791,490

6,271,417

รวมหนี ้สิน

91,482,340

126,835,970

รายได้ รวม

199,006,610

764,349,390

กําไร/ (ขาดทุน) สุทธิ

(40,378,176)

1,634,231
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เงื่อนไขบังคับก่อนที่สําคัญในการเข้ าทํารายการ ได้ แก่
1.
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด (มหาชน) ให้ บริษัท ดีเอ็นเอ
เรฟโวลูชนั่ จํากัด ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
2.
ได้ รับ ความยิน ยอมจากเจ้ า หนี ส้ ถาบัน การเงิ น ของผู้ข ายและบริ ษั ท ดี เอ็น เอ 2002 จํ า กัด
(มหาชน) ยินยอมให้ ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
3.
เจรจาประนอมหนี เ้ พื่อชําระหนีใ้ ห้ กับโจทก์ตามคําพิพากษาหรื อคดีพิพาทที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
การซื อ้ หุ้ นดั ง กล่ า วเข้ าข่ า ยเป็ น เป็ น การได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่ อ งได้ ม าหรื อ จําหน่ ายไป) และเมื่อคํานวณขนาด
ของรายการแล้ วมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.61 ซึ่งขนาดของรายการมีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 (เกณฑ์ที่คํานวณได้ ขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงสุด)
จึงถื อว่ามีขนาดของรายการได้ มาซึ่งทรั พย์สินที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยการเข้ าทํ ารายการตาม
ประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการเข้ าทํารายการ
และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจําหน่ายไป
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ ก ารคํานวณ

การคํานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

97,349,874 X 100
2,109,694,770

เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

1,634,231 X 100

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 4.61
ร้ อยละ 0.22

753,961,090
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

210,000,000 X 100
6,334,141,704

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
4.

ไม่มีการออกหุ้นเพื่อเป็ นค่าตอบแทน

ร้ อยละ 3.32
-

มูล ค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ใ นการกําหนดราคา
บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะซื ้อหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ ในราคาหุ้นละ 140 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น จํานวน 210,000,000
บาท ซึง่ พิจารณาจากมูลค่าของกิจการด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Model Approach) และการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ขาย
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5.

ผลประโยชน์ ท่ ีค าดว่ าบริษัท จะได้ รั บ
บริษัทมีร้านจําหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นและสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที ทําให้ บริ ษัทสามารรับรู้รายได้ ได้ ทนั ที ซึง่
จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

6.

แหล่ งเงิน ทุน ที่ใ ช้ ใ นการทํารายการ
บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะชําระค่าหุ้นด้ วยเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ซึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องหรื อการ
ดําเนินงานของบริษัท และ/หรื อบจก. บานาน่า กรุ๊ป

7.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เป็ นการขยายสาขาอีกทางหนึ่งซึ่งทําให้ บริ ษัทสามารถเข้ าจําหน่าย
สินค้ าและรับรู้รายได้ ได้ ในทันที ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

8.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่แ ตกต่ างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุร ะ คณิต ทวีก ุล )
ประธานกรรมการบริหาร
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