วันที 2 พฤศจิกายน 2561
เรื อง

บริษทั ย่อยซือหุ้นทังหมดของบริ ษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิงค์ จํากัด (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ครังที 6/2561 ซึงประชุมเมือวันที 2
พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จํากัด (บจก. บานาน่ า กรุ๊ป) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทเข้ าลงทุนในบริ ษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิงค์ จํากัด (บจก. ดีเอ็นเอ) โดยการซือหุ้นทังหมดของงบจก. ดีเอ็นเอ จากผู้ถือหุ้น
เดิมของบจก. ดีเอ็นเอ โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะเข้ าลงนามสัญญาซือขายหุ้นกับผู้ขาย ภายหลังทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครังที 6/2561 คาดว่าจะดําเนินการรับโอนกรรมสิทธิในหุ้นทีซือขายให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
2.

คู่สัญญาทีเกียวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ขาย
1. บริ ษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชัน จํ ากัด ถื อหุ้นจํานวน 1,199,999 หุ้น คิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละ 79.99 ของทุนจด
ทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ
2. นายประสิทธิ ศรี รุ่งธรรม ถือหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ
3. นายสามารถ ฉัวศิริพฒ
ั นา ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0001 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ
ผู้ซอื
บริษทั บานาน่า กรุ๊ป จํากัด

ผู้ขายทัง 4 รายดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ทีเข้ าข่ายเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับ ตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ใ นการทารายการที เกี ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมถึงทีได้มีการแก้ ไขเพิมเติม)
3.

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ และรายละเอียดสินทรั พย์ ทีได้ มา

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะเข้ าซือหุ้นจํานวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ดีเอ็นเอ จากผู้ขายทัง 3 ราย ในราคาซือขายหุ้นละ 140 บาท รวมเป็ นเงินทังสินจํานวน 210,000,000 บาท

รายละเอียดเบืองต้ นของ บจก. ดีเอ็นเอ
ชือกิจการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างเงินทุน

คณะกรรมการ

บริษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิงค์ จํากัด
ประกอบธุรกิจจํ าหน่ายอุปกรณ์ สือสาร ภายใต้ ชือ KingKong Phone มี สาขาทังสิ นจํานวน 95
สาขา
ณ วัน ที 30 เมษายน 2561 บจก. ดี เอ็น เอ มี ทุน จดทะเบี ยนจํ า นวน 150,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น
แล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 3 คน คือ
ลําดับที

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นทีถือ สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

1.
2.
3.

บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั จํากัด
นายประสิทธิ ศรี รุ่งธรรม
นายสามารถ ฉัวศิริพฒ
ั นา
รวม

1,199,999
300,000
1
1,500,000

79.99
20.00
0.0001
100.00

ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 มีกรรมการจํานวน 3 คน ดังนี
1.
นายสามารถ ฉัวศิริพฒ
ั นา
2.
นายสมเกียรติ ฉัวศิริพฒ
ั นา
3.
นายประสิทธิ ศรี รุ่งธรรม
ภายหลังการเข้ าซือหุ้น กรรมการทัง 3 คนจะลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการของบจก.
ดีเอ็นเอ
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ

2559

2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

68,043,233

170,358,829

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

29,154,750

53,827,015

รวมสินทรัพย์

97,197,983

224,185,844

หนีสินหมุนเวียน

88,690,850

120,564,553

หนีสินไม่หมุนเวียน

2,791,490

6,271,417

รวมหนีสิน

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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เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญในการเข้าทํารายการ ได้ แก่
1. ได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด (มหาชน) ให้ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั จํากัด
ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
2. ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า หนี สถาบัน การเงิ น ของผู้ ข ายและบริ ษั ท ดี เ อ็น เอ 2002 จํ า กัด (มหาชน)
ยินยอมให้ ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
3. ผู้ขายและ/หรื อบจก. ดีเอ็นเอเจรจาประนอมหนี เพือชําระหนีให้ กบั โจทก์ตามคําพิพากษาและคดีพิพาททีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
การซื อหุ้ น ดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ยเป็ น เป็ น การได้ ม าซึ งสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ ม าหรื อจําหน่ ายไปซึง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื องได้ มาหรื อจําหน่ ายไป) และเมือคํานวณขนาด
ของรายการแล้ วมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.61 ซึงขนาดของรายการมีมูลค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่า
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 (เกณฑ์ทีคํานวณได้ ขนาดรายการทีมีมูลค่าสูงสุด)
จึงถือ ว่ามี ขนาดของรายการได้ มาซึงทรั พย์สิน ทีไม่ เข้ าข่ายเป็ น รายการที ต้ องเปิ ดเผยการเข้ า ทํ ารายการตาม
ประกาศฯ เรื องได้ มาหรื อจําหน่ายไป บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าทีต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการเข้ าทํารายการ
และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศฯ เรื องได้ มาหรื อจําหน่ายไป
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ การคํานวณ

การคํานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั 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 ค่ารวมของสิงตอบแทน

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

เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
4.

ไม่มีการออกหุ้นเพือเป็ นค่าตอบแทน

ร้ อยละ 3.32
-

มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดราคา
บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะซือหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ ในราคาหุ้นละ 140 บาท คิดเป็ นเงินทังสิน จํานวน 210,000,000
บาท ซึงพิจารณาจากมูลค่าของกิจการด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Model Approach) และการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ขาย
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5.

ผลประโยชน์ ทีคาดว่ าบริษัทจะได้รับ
บริ ษทั มีร้านจําหน่ายสินค้ าเพิมขึนและสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที ทําให้ บริษัทสามารรับรู้ รายได้ ได้ ทนั ที ซึง
จะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

6.

แหล่ งเงินทุนทีใช้ ในการทํารายการ
บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะชําระค่าหุ้นด้ วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการ
ดําเนินงานของบริษัท และ/หรือบจก. บานาน่า กรุ๊ป

7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเข้ าซือหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท เป็ น การขยายสาขาอีกทางหนึงซึงทํ าให้ บริ ษัท สามารถเข้ าจําหน่ าย
สินค้ าและรับรู้รายได้ได้ ในทันที ซึงจะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ คณิตทวีกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

4

