
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

COM7 ส่งบริษัทย่อย ปิดดีลซือ้หุ้น DRL มูลค่าลงทุน 210 ลบ. 
ถือสิทธ์ิบริหารร้าน KingKong Phone 95 สาขา หนุนธุรกิจสมาร์ทโฟนแกร่ง 

 
COM7 ขยายอาณาจักรค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟน ส่งบริษัทย่อย “บานาน่า กรุ๊ป” เข้าซือ้

หุ้นทัง้หมดของ “ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ หรือ DRL” จ านวน 1.5 ล้านหุ้น  ใช้เงินลงทุน 210 ล้านบาท  
ได้สิทธ์ิการบริหารร้าน KingKong Phone 95 สาขา เจาะตลาดสมาร์ทโฟนในพืน้ที่ ต่างจังหวัด  
“สุระ คณิตทวีกุล” แม่ทัพใญ่ เผยดีลครั้งนีจ้ะสามารถเพิ่มยอดขายสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน และ 
ได้สาขาในท าเลทองตาม Hypermarket ต่างจังหวัด ที่  COM7 ยังเข้าไม่ถึง หนุนสาขาภายใต้การ
บริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จากสิน้ Q3/61 มีสาขารวมกันแล้ว 512 สาขาทั่ วประเทศ และคาดจะ
โอนหุ้นดังกล่าวเสร็จและเร่ิมรับรู้รายได้ทันทีต้นปี 62   

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผู้ ป ระกอบการธุรกิจค้าปลีกสิน ค้าไอที รายใหญ่ ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK 
smartphone & tablet , iCare และ Brand shops เช่น Samaung, Oppo, Vivo & Huawei เปิดเผยว่า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
เข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ จ ากัด หรือ DRL โดยการซือ้หุ้ นทัง้หมดจ านวน 1.5 ล้านหุ้ น คิดเป็น
สดัส่วน 100% จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ จ านวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 210 ล้านบาท คาดว่าจะด าเนินการรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้ นท่ีซือ้ขายให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 
1/2562 สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ทนัที น าไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับ บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร ภายใต้ช่ือ KingKong Phone 
มีสาขาจ านวนทัง้สิน้ 95 สาขา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัตาม Hypermarket ได้แก่ เทสโก้ โลตสั 
(Tesco Lotus) และบิ๊กซี (Big C) โดยสาขาส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีขนาดเล็กประมาณ 20 - 50 ตารางเมตร ขณะท่ี
ร้านสาขาภายใต้การบริหารของ COM7 ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดใหญ่ กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นหลกั 
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั การเข้าลงทนุครัง้นี ้จะท าให้ COM7 สามารถขยายสาขาไปยงักลุ่มลูกค้าตาม 
Hypermarket ด้วยสาขาขนาดเล็กได้เพิ่มขึน้ และรวดเร็ว ปิดช่องว่างทางการตลาด และสามารถเข้าใช้
ประโยชน์ได้ทนัที  

ในช่วงเร่ิมต้น COM7 จะขยายไลน์สินค้า ต่อยอดการเติบโต  จากเดิมท่ี ร้าน  KingKong Phone  
เน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนใน 2 แบรนด์หลกั ได้แก่ OPPO และ VIVO  จึงเป็นโอกาสในการเพิ่ม
สินค้าจากแบรนด์ชัน้น าต่างๆ เข้ามาจ าหน่าย ได้แก่ HUAWEI SAMSUNG iPhone รวมทัง้ สินค้าประเภท 
Accessories และรายได้จากการขาย Sim สนับสนุนยอดขายและจ านวนสาขาให้เพิ่มขึน้ จากสิน้ไตรมาส 
3/2561 COM7 มีสาขาภายใต้การบริหารรวมกนัทัง้สิน้ 512 สาขา  (ไมร่วมสาขาของ KingKong Phone) 



 

“การเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ จากผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้ 3 ราย ในครัง้นี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิม
คือ บมจ.ดีเอ็นเอ 2002  หรือ DNA ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายส่ือโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ในรูปแบบ บลเูรย์ ดีวีดี 
วีซีดี และซีดี ก่อนท่ีจะเปล่ียนมารุกธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ร้าน KingKong 
Phone มีสาขาเก่าและสาขาใหม่รวมกัน 95 สาขา อยู่ใน Hypermarket ซึ่งเป็นท าเลท่ีดี มีศกัยภาพ และเป็น
ท าเลท่ี COM7 ต้องใช้เวลาในการได้สาขาเหล่านีเ้ป็นเวลานาน เราจึงเห็นโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่ม
ดงักล่าว และด้วยความเช่ียวชาญของ COM7 ซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว ท าให้เช่ือว่า 
การเข้าลงทนุในครัง้นี ้จะสามารถผลกัดนัให้ธุรกิจสมาร์ทโฟนของบริษัทฯ เติบโตได้อยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ และคาด
วา่จะสามารถเข้ารับรู้รายได้จากบริษัทดงักลา่วทนัทีตัง้แตต้่นปี 2562” นายสรุะ กลา่ว  

การเข้าลงทนุของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป ได้พิจารณาจากมลูคา่ของกิจการด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model Approach) และการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ ขาย  โดย  
บจก.บานาน่า กรุ๊ป จะช าระค่าหุ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเอง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือ
การด าเนินงานของ COM7 และบจก. บานานา่ กรุ๊ป  

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 150,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 1,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท โดยช าระค่าหุ้ นเต็มมูลค่าหุ้ นแล้ว และ
ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป กรรมการเดิมทัง้ 3 คน จะลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นการซือ้
ขาดจากผู้ ถือหุ้นเดิม ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 บจก.ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ มีรายได้รวมอยู่ท่ี 764.35 
ล้านบาท ก าไรสทุธิ 1.63 ล้านบาท  
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