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วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

COM7 ส่ งบริษัทย่ อย ปิ ดดีลซือ้ หุ้น DRL มูลค่ าลงทุน 210 ลบ.
ถือสิทธิ์บริหารร้ าน KingKong Phone 95 สาขา หนุนธุรกิจสมาร์ ทโฟนแกร่ ง
COM7 ขยายอาณาจักรค้ าปลีกไอทีและสมาร์ ทโฟน ส่ งบริ ษัทย่ อย “บานาน่ า กรุ๊ ป” เข้ าซือ้
หุ้นทัง้ หมดของ “ดีเอ็นเอ รี เทล ลิง้ ค์ หรื อ DRL” จานวน 1.5 ล้ านหุ้น ใช้ เงินลงทุน 210 ล้ านบาท
ได้ สิ ท ธิ์ ก ารบริ ห ารร้ าน KingKong Phone 95 สาขา เจาะตลาดสมาร์ ทโฟนในพื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวั ด
“สุ ระ คณิ ต ทวีกุ ล ” แม่ ทั พใญ่ เผยดี ลครั ้งนี จ้ ะสามารถเพิ่ม ยอดขายสิ นค้ ากลุ่ ม สมาร์ ท โฟน และ
ได้ สาขาในทาเลทองตาม Hypermarket ต่ างจั งหวัด ที่ COM7 ยังเข้ าไม่ ถึง หนุ นสาขาภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ จากสิน้ Q3/61 มีสาขารวมกั นแล้ ว 512 สาขาทั่วประเทศ และคาดจะ
โอนหุ้นดังกล่ าวเสร็จและเริ่มรั บรู้ รายได้ ทันทีต้นปี 62
นายสุ ระ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร บริ ษั ท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก สิ น ค้ าไอที ร ายใหญ่ ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK
smartphone & tablet , iCare และ Brand shops เช่น Samaung, Oppo, Vivo & Huawei เปิ ด เผยว่า ที่
ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุมัติให้ บ ริ ษั ท บานาน่า กรุ๊ ป จ ากัด ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ย่อ ย
เข้ าลงทุนในบริ ษัท ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ง้ ค์ จากัด หรื อ DRL โดยการซื อ้ หุ้นทัง้ หมดจานวน 1.5 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วน 100% จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ จานวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 140 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 210 ล้ านบาท คาดว่าจะดาเนิ นการรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ้นที่ ซื อ้ ขายให้ แ ล้ วเสร็ จ ได้ ภ ายในไตรมาส
1/2562 ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ ทนั ที นาไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สาหรับ บจก.ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ ประกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ ชื่อ KingKong Phone
มีสาขาจานวนทังสิ
้ ้น 95 สาขา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื ้นที่ตา่ งจังหวัดตาม Hypermarket ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส
(Tesco Lotus) และบิ๊กซี (Big C) โดยสาขาส่วนใหญ่ มีพืน้ ที่ ขนาดเล็กประมาณ 20 - 50 ตารางเมตร ขณะที่
ร้ านสาขาภายใต้ การบริ หารของ COM7 ส่วนใหญ่เป็ นร้ านขนาดใหญ่ กระจายอยู่ในห้ างสรรพสินค้ าเป็ นหลัก
ทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด การเข้ าลงทุนครัง้ นี ้ จะทาให้ COM7 สามารถขยายสาขาไปยังกลุ่มลูกค้ าตาม
Hypermarket ด้ วยสาขาขนาดเล็ ก ได้ เพิ่ ม ขึน้ และรวดเร็ ว ปิ ด ช่อ งว่า งทางการตลาด และสามารถเข้ า ใช้
ประโยชน์ได้ ทนั ที
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น COM7 จะขยายไลน์ สิ น ค้ า ต่ อ ยอดการเติ บ โต จากเดิ ม ที่ ร้ าน KingKong Phone
เน้ นจาหน่ายสินค้ าประเภทสมาร์ ทโฟนใน 2 แบรนด์หลัก ได้ แก่ OPPO และ VIVO จึงเป็ นโอกาสในการเพิ่ม
สิ นค้ าจากแบรนด์ชัน้ นาต่างๆ เข้ ามาจ าหน่าย ได้ แก่ HUAWEI SAMSUNG iPhone รวมทัง้ สิน ค้ าประเภท
Accessories และรายได้ จากการขาย Sim สนับสนุนยอดขายและจ านวนสาขาให้ เพิ่ ม ขึน้ จากสิ น้ ไตรมาส
3/2561 COM7 มีสาขาภายใต้ การบริหารรวมกันทังสิ
้ ้น 512 สาขา (ไม่รวมสาขาของ KingKong Phone)

“การเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ ้งค์ จากผู้ถือหุ้นเดิมทัง้ 3 ราย ในครัง้ นี ้ ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม
คือ บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 หรื อ DNA ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ในรูปแบบ บลูเรย์ ดีวีดี
วีซีดี และซีดี ก่อนที่จะเปลี่ยนมารุ กธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ ร้าน KingKong
Phone มีสาขาเก่าและสาขาใหม่รวมกัน 95 สาขา อยู่ใน Hypermarket ซึ่งเป็ นทาเลที่ดี มีศกั ยภาพ และเป็ น
ทาเลที่ COM7 ต้ องใช้ เวลาในการได้ สาขาเหล่านี เ้ ป็ นเวลานาน เราจึงเห็นโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้ ากลุ่ม
ดังกล่าว และด้ วยความเชี่ยวชาญของ COM7 ซึ่งอยู่ในธุรกิจค้ าปลีกไอทีและสมาร์ ทโฟนอยู่แล้ ว ทาให้ เชื่อว่า
การเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้ จะสามารถผลักดันให้ ธุรกิจสมาร์ ทโฟนของบริษัทฯ เติบโตได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น และคาด
ว่าจะสามารถเข้ ารับรู้รายได้ จากบริษัทดังกล่าวทันทีตงแต่
ั ้ ต้นปี 2562” นายสุระ กล่าว
การเข้ าลงทุนของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป ได้ พิจารณาจากมูลค่าของกิจการด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Model Approach) และการเจรจาตกลงกั น ระหว่ า งผู้ ขาย โดย
บจก.บานาน่า กรุ๊ป จะชาระค่าหุ้นด้ วยเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท เอง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรื อ
การดาเนินงานของ COM7 และบจก. บานาน่า กรุ๊ป
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บจก.ดี เอ็นเอ รี เทล ลิ ง้ ค์ มี ทุนจดทะเบี ยนจ านวน 150,000,000 บาท
แบ่ง เป็ นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท โดยช าระค่าหุ้นเต็ม มูลค่าหุ้นแล้ ว และ
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นของ บจก.บานาน่า กรุ๊ป กรรมการเดิมทัง้ 3 คน จะลาออกจากตาแหน่ง ซึ่งเป็ นการซื ้อ
ขาดจากผู้ถือหุ้นเดิม สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2560 บจก.ดีเอ็นเอ รี เทล ลิง้ ค์ มีรายได้ รวมอยู่ที่ 764.35
ล้ านบาท กาไรสุทธิ 1.63 ล้ านบาท
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